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Det år uppror i Frökind
påstods i en lnsändare i
denna tidning för några
dagar sedan. Och i varje
fall blåser det ordentligt
kring frågan om nya lokaler för biblioteket. Men
det frnns inget beslut om
att biblioteket skall flytta
och än mindre vart. Det
enda som finns är en motion med begäran att Iokalfrågan skall utredas

iigiii

och en id6 från två områdeschefer att lägga bib-

lioteket i Frökindsgården.
Men missförstånden, ryktena och felaktigheterna
är många och det vore nog

klokt att snarast tillsätta
en grupp som tar fram alternativ och väger för- och
nackdelar mot varandra.
Om biblioteket förlades till

samlingslokalen

i

Frökinds-

gården skulle det ge liv åt ålderdomshemmet och skapa möjligheter till nya sociala kontakter.
tY"ckte de båda områdeschefer-

Det är lätt att vara efterklok
men som det ser ut i dag hade
det nog varit klokt att hålla på
den id6n tills man utrett vilka

alternativa lokaler det finns.

utbgggnad au Lokal Frökind (*d
löser biblioteksfr&gan...
... eller kanske ett bibliotek i samlingslokalen i Frökind,s-

s&rd.enW"

möjlighet att öka de sociala kon-

takterna. Föreningar och boende skulle fortfarande kunna an-

vända samlingslokalen, även

om den är möblerad med bokhyllor.
- Man tyckte man hade en

chans att erbjuda gamla och

Men det finns andra förslag
som har nämnts vid den rundringning vi giort.

o Alternativ
I källaren i Lokal

Frökind

finns stora utrymmen som näsqllc
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]\agon utrednrng nar mte tillsatts och ingen nämnd eller organisation har fått i uppdrag att
titta på alternativ.

Från flera håll har det framförts kritik mot förslaget att lågga biblioteket i Frökindgården,
starkast från pensionärsföreningen, som har sina möten i samlingslokalen. Men den enda som
tycks arbeta med att ta fram al-

ternativ är Intresseföreningen
som snarast

till kommunstyrel-

sen kommer att lämna in ett för-

slag om tillbyggnad till Lokal
Frökind, där biblioteket finns i
dag.

o Kostnader?
Det har sagts från olika håll
att en tillbyggnad skulle kosta
bortåt 600.000 kronor men var
den siffran kommer ifrån har
inte gått att få fram. Enligt fastig-

hetsinger{ör Lennart Ståhl har
fastighetskontoret varken tagit
fram skisser eller kostnadsförslag. Det gåller för övrigt också
ombyggnad av samlingslokalen
i ålderdomshemmet, inga skisser finns.

handikappade bra service, säger socialchefen.
- Ur Frökindsgårdens synpunkt sågs det som ett lyft och

därför ville

områdescheferna
snabbt gå ut med sitt förslag för

att peka på möjligheten innan

det var för sent. Det är ett missfrirstånd att de vill ta ifrån någon
något eller att beslut skulle fattas över huvudet på någon.
På politisk nivå i socialnämnden har frågan inte ens diskuterats,

sin

del sagt att man inte har något
emot en flyttning till Frökindsgården. Det är inte negativt ur
bibliotekets synpunkt. Men
nämnden har inte tagit ställning
till alternativ och har från början
hävdat att man helst ser en integration med skolbiblioteket.
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Utredning

Vad alla nu tycks vi$a ha är
en ordentlig utredning och en
debatt om alternativ där man
kan väga kostnader och annat

Enligt Bengt Samuelsson,
ordförande i Intresseförening-

mot varandra, En utredning

byggnad för 2-300.0ffi kronor.

son, men eftersom han och intresseföreningen liksom
många andra - fått intrycket att

en. skulle man klara en tillDet år lika mycket som man
betalar i årshyra fö-r de nya bibliotekslokalerna i Äsarp, påpe-

kar han.

o lallvålmening
Större utrymmen för bibliote-

ket i Lokal Frökind har länge
varit aktuellt och en motion i
fullmåktige i höstas aktualisera=

de frågan ytterligare. Hos de

i Frökind föddes då iddn att låta samlingslokalen i Frökindsgården
också inrymma bibliotek.
- Förslaget togs fram i all
välmening och avsikten var naturligtvis inte att försåmra eller
båda områdescheferna

försvåra för någon, säger socialchef Jan Palm6r. De vill ge liv

åt

ålderdomshemmet ach ge

kvm som finns i samma plan som
nuvarande lokaler. Det har också nämnts att man skulle kunna
använda stora samlingssalen i
Lokal Frökind. Den används
inte mycket idag, bl.a. därför att
den är i dåligt skick. Blev den

bibliotek kunde lokalerna i källaren användas fii,r' samlingar.
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Kultunåmnden
Kulturnämnden har för

inspektionen skulle döma ut de
lokalerna, vilket har påståtts är
bara ett rykte. Yrkesinspektionen har inte yttrat sig.
Ett annat alternativ år att man
låter biblioteket disponera den
mindre samlingssal på cirka 25

behövs så man inte gör något
förhastat, säger Bengt Samuels-

det redan fattats beslut ansåg

föreningen att man måste hand-'
la snabbt och har därför tagit
fram ett eget förslag som snart
tillställs kommunstyrelsen. Det
innebär en utbyggnad av Lokal
Frökind.

Är skolan uteslutet? Vad händer med lokalerna för Sandells

AB? Det är andra frågor som
ställts vid vår rundringning.

Samtidigt har lokalfrågan för
fritidsgården blivit aktuell. Det
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och nackdelar och gav ett förslag. Det enda man t
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Men rykten och felaktigheterna är
många och det vore nog klokt
dät finns inget beslut om att
att snarast tillsätta en grupp
biblioteket skall flytta och än
mindre vart. Det enda som som tar fram alternativ och väfinns är en motion med begäran ger för- och nackdelar mot varandra'
att lokalfrågan skall utredas och
nya lokaler för biblioteket.
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Kyrkligr val i lfinneved
För den kommande treårsoe-

Assar Karlsson (omval). Ledamöter i Kinneveds församlings

rioden har följande valts på

årets sista sammanträde med

kyrkoråd: Uno

Mårtensson,
Maj-Britt Johansson, Elon Larsson, Berit Samuelsson, Rune
Lennartsson,
Carl-Arne
Adamsson (samtliga omval)
samt Birgit Andersson och Tvra
Leifler (nyval).

Kinneveds pastorats delegera-

de: Ordf. i delegerade: Karl
Gustav Gustavsson (omval),
ordf. i pastoratskyrkorådet: Sune Harrysson (nyval), påstoratskassor för 1992: Ann-Britt Karls-

son (onrval), revisorer: Lars

Kyrkokassör

Pennerhag, Ulf Eriksson, (båda
nyval) samt Bengt Samuelsson
(omval). Ordf. i Fastighetsnåmnclen: Inge Eckerlid (om-

val), ordf,

Carl-Arne

Adanrsson (omval). Kyrkvårdar
Carl-Arne Adamsson, Berit Samuelsson, Majbritt Johansson.
samtliga omval samt Birgit An-

i

kyrkogårdsnåmnden: Carl-Arne Adamsson (om-

dersson Qryval). Revisor för

Kinneveds församling Erik Gustavsson, Arne Persson och Lillv
Karl6n (samtliga omval,).

val).

Vid tidigare hållna sasimanträden har tili ordf. i Kinneveds
församlings kyrkofullmäktige
valts Sven Andersson, Lofs-

Ordf. i kyrkorådet Uno Mårvice ordf. Rune Len-

gården (omval) och till vice ordf.

Trotjänare avtackades
Efter nyvalda pastoratskyrko-

kunnande och intresse de bistått
med, och överlåmnade minnesgåvor och blommor.
Carl-Arne har varit ledamot i
över 30 år, därav som kassör i

rådets första sammantråde i
Kinneved för mandatperioden,

till kaffesamkväm. Då avtackades Carl-Arne

samlades man

Adamsson, Slutarp, Karl-Erik
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Thorstensson, Vårkumla och
Gii'ran Winggren, Brismene, vilka avgått elter mångåriga ledamotskap i rådet.
Vice ordf. prosten Uno Mårför det

tensson tackade.varrnt

och ordf.

i

12

Blott ett fåtal av Kinnarp Slutarps IF:s 558 medlemmar

kom till föreningsårsmötet på
tisdagskvällen på Kinnemo. I
'styrelsen skedde en del förändringar. Ordf. Båsse Johansson

och ledamoten Elof Rehn lämnade sina uppdrag. Förening-

ens nye ordf. blir Bengt Wigholm, som år vål meriterad. Han
bodade tidigt

i

föreningsarbetet, först i Slutarps IF och sedan
i den nya föreningen efter sammanslagningen.

Elof Rehn är veteran

i sam-

manhanget och har verkat länge

inom Slutarps IF och senare i
den nya föreningen. Båsse Johansson har också en rad ordförandeår bakom sig, först i
Slutarps IF och sedan i den nya
föreningen. Båda avtackades
med blommor och standar.
I styrelsen omvaldes Arne
Ekbom som sekr. på 2 år; Ledamöter på 2 år är Ove Karldn och
Carola Carlsson och på I år Roland Ek. Suppleanter Thomas
Westerberg och Roland Jans_

i styrelsen är vice
ordf. Gösta Andersson och kassören Arne Lundgren.
I fotbpllsektionen ingår Gösta
son. Kvar

åf.

Karl-Erik och Göran har varit
med i ca 15 år, av vilka KarlErik varit ordf. de tre senaste,
dåir har han nu efterträtts av
Sune Harrysson, Brismene,
I

Wigholm ny ordförande
i llintarp-Slutarps
fF
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Denna vecka lämnar vi

40
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på alla mönstr.tryckta gardin- och modetyger!

Klnnarps Fabrlksnederlag

,

Tel.

kommunstyrelsen vädj ar Frökinds

pensionärsförening att

biblioteket inte flyttas till
Frökindsgården. Det
skulle kunna vara början
til slutet på vår verksamhet, skriver pensionårsföreningen, som alltsedan
starten haft sina sammankomster i Frökindsgårdens samlingssal.
Sedan pensionärsföreningen
bildades för fem år sedan har

samlingssalen använts som möteslokal och vid underhållningar
då man också inbjudit boenle

på Frökindsgården. Lokalens
storlek har varit idealisk med

tanke på föreningens medlemsantal, ett 70-tal. Ibland har man
också inbjudit andra distrikt.
- Förslaget om förändringen
mottogs med djup förståirnning
och kan vara bödan till slutet
på var verksamhet, sägs i skrivelsen, där man begär att samlingssalen i sin helhet skall användas av dem som bor i huset
och av pensionärer som ånnu

Tommy Larsson, kassör.
I övrigt giordes en rad val till
olika funktioner inom föreningen bland annat till den bingoallians som numera finns tillsammans med Vartofta SK.

Utredning
om bibliotek i
Kinnarp/Slurarp
En utredning.
Så vill Falköpings kommun_
ledning hamna rätt vad gäller
biblioteksfrågan i Kinnarf/Slutarp.

Formellt sett svaret på en
motion_i frågan från centerpar_
tisten Ulf Eriksson. Kommun_
styrelsens arbetsutskott be-

handlade motionen i tisdags.
Det finns fler förslag tilt var
biblioteksfilialen i Kiniarp/Slutarp skall ligga. Ett är ait låta
den ligga kvar i Lokal Frökind.
antingen i utbyggda lokaler eller

nedflyttad till källarplanet. Ett
annat år att flytta den till sam_

lingssalen

i

ålderdomshemnret

""tt"r.tt"a"".
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Med anledning av den senaste

tidens debatt om biblioteket i
Frökind vill jag framföra följan-

Pensionärerna skriver
till kommunstyrelsen
till

ordf, Ronny Karlsson, sekr.

Biblioteksfrågan
i Frökind

Bi,bl,öoteket:

ett brev

Kruus och för B, som är vakani,
P 1g är Christer
Stenkvist. Damsektionens kontakt är Carola Carlsson och ungdomssektionen är Ulf Karldn

Ansvarig för

0515/331 86

ö Kinnarp/Slutarp

I

Andersson (ordf). Tränaren Gö-

ran Olofsson, Bengt Wigholm
jåmte lagledare för A Conny

de:

I min motion till kommunfullmäktige harjag påpekat behovet av nya ellerförändrade lokaler, då de 42 kvm som idag arivänds är alldeles för litet för den
stora verksamhet som finns där.

Jag vill dårför att fullrnäktige

låter utreda var nya eller föråndrade lokaler bäst skulle fin-

inte flyttat in.

Vidare begär föreningen att
Iokal Frökind får förbli vad den
en gång var avsedd för inte inryrnma ungdomsverksamhet. I
stället bör ungdomarna få ha
kvar sin ungdomsgård, anser
föreningen,
Pensionärsföreningen har er_

bjudits lokaler i Församlings_
hemmet men det finns argu-

ment emot att använda det som
samlingslokal, bl.a läget.
S.L.

nas.

Jag råknar därför med att

kommunstyrelsen snaiast tar

upp motionen och att den kommer till fullmäktige, jag räknar
också med att kommunstyrelsen
föreslår att en sådan utredning
sker,
Målsättningen år klar, förändrade och bra lokaler till bibliote-

ket i Frökind
Kinnarp den 14januari

1g92

ULF ERIKSSON

(Kommunfullmäktigeledamot (c)

Lördagen den 25 lanuart t99z
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Ta &, lok ala ung d,omslag
kJo,;ss

Den gångna helgen sPelades
fem ungdomsklasser i Borgun-

egrare ö BII(.cuPen

Just Kinnarp/Slutarp fick ia

emot guldmedaljerna i P
das inomhus-turnering BIK- ll-klassen. Laget gick igenom
turneringen utan att släppa in
cupen.
ett enda mål och vann finalen
Våra lokala lag höll sig fint
framine och noterade bland anna! två klassegrar.
På lördagen vann FalköPings
FK lae II F ll-klassen efter att
ha vu-nnit såväl semifinal som
final efter straffsparkslåggning'
I finalen slogs KinnarP/SlutarP
tillbaka med 1-0.

'
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mot hemmaklubben Borgunda

med 2-0 efter straffläggning.
Kinnarp/Slutarp tog ytterligare en medalj i turneringen, klubbens Fl3-tjejer blev tvåa i sin
klass, precis som Borgundas P
16Jag.
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"Bibliotekt7w-6''i&
ska r)arcr, kuar i

Lokal Frölti,nd"
Biblioteket skall vara
kvar i Lokal Frökind.
Det hävdar Frökinds
socialdemokratiska förening. Man föreslår en
utbyggnad alternativt en
flyttning ner till kiillarplanet.
Biblioteksfilialen för Kinnarp/Slutarp, belågen i Lokal
Frökind, är olidligt trång. Något
måste göras.
Det €ir alla inblandade överens om,
Frågan är bara vad. Det finns
de som förespråkat en stängning, det finns de som vill flytta
till andra lokaler i samhället och
det finns de som vill stanna kvar
i Lokal Frökind. Då i om- eller

tillbyggda lokaler.

.

Svillstannakvar
i Lokal Frökind

Socialdemokraterna på orten

vill att biblioteket blir kvar i
Lokal Frökind.

Man ser då två alternativ.

Antingen en tillbyggnad av det
nuvarande biblioteket eller en

flyttning ner till källarplanet. I
båda fallen skulle biblioteket få

sin nuvarande yta fördubblad
till cirka 100 kvadratmeter.

Enligt

socialdemokraterna
kostar en utbyggnad 200 000-300 000

kronor. En flyttning till

källaren bedömer man vara avsevärt billigare.

r
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Villinte flytta

STUTÅNP

biblioteket
Socialdemokraterna vill inte
flytta biblioteket från Lokal Frökind.
"En flptning av biblioteket
aecepteras inte", skriver man
till Falköpings kommunstyrblse
via sin ordförande Birgit Ek, och
hänvisar till det centrala läget i
tvillingsamhället.
Och förslaget att flytta biblio-

teket till ålderdomshemmets,
Förkindsgården, samlingssal
finner man helt obegripligt.

Samlingssalen skall, enligt socialdemokraterna. stå till förfogande enbart f<ir Frökindsgårdens gäster och ortens pensionärsförening,

.

KINNARP/SLIITARP, segrore

i

BlK'etryens P ll-lcloss'

(Fota: ln4oar Kgd<and'er),

PARHUS I KINNABP
SÄilKT HYRA l.zt||| KB/MÅil.
Passa på att se våra hiirliga radhuslägenheter i Kinnarp.
Lågenheterna år stora och rymliga om 3-4 rum och kök,
har egen uteplats och carport.

Nu har vi också lyckats sånka hyrorna på våra kvarvarande
lägenheter.

Prisex: 3 rum och kök
hyressänkning -92 1.200 kr/mån.
-92: 2.550 kr/mån.

nettohyra

Vill samutnyttja

Vi finns på plats för visning och försäljning

Förslaget, som också innehöll

en flyttning av fritidsgården till

Lokal Frökind och en försäf-

löflag 25ll lrl, 10-12

ning av den nuvarande fritidsgården, lades fram av tjänstemännen Elisabeth Angrimer

OBS! Vi bjuder på kaffe.

och Bo Johansson. Elisabeth
Angrimer år ansvarig för Frökindsgården.

Vi har inte kunnat nå henne
för en kommentar men enligt
Eivor Andersson på Frökinds-

gården används samlingssalen
en gång per vecka. Tanken bakom förslaget att flytta biblioteket

dit är att man anser att den kan
samutnyttjas för både bibliotekets o.ch pensionärernas behov.

JORGEN GUSTATSSON

t
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Riksbyggen

-
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SKARABORG

Tel. 0515/188
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Maria l)ahlålv i riksfinal igen
M'ie-gfose&-gil,lt?
t1\J.-ni*'Lg

l5'åriga Kinnevedsskytten, Maria Dahlälv har
det
på ett mycket framgångsrikt
-nya året
sått. Hon har
nämligen nått fram till Stryttiådens
riksfinal för tredje gången, dår tolv av landets bäs-

Inredningsföretaget
Kinnarps tar krafttag mot
inflationen och förlånger
förra årets prisstopp ånnu
ett år. 1990 års priser gäller under hela 1992 för
hela sortimentet utan undantag.

inlett

ta luftgevärsskyttar skall göra upp om de tre medaljerna.
- Stämmer det och jag har marginalerna med
mig kanske jag kan hamna på prispallen, såger en
optimistisk Maria Dahlälv.
Skyttiaden år en riksomt'at-

tande tävling med SM-status,
där c:a 1500-2000 skyttar från
hela landet finns med från bör-

jan i varje klass.

i

För Maria Dahlålv som tåvlar

femtonfusklassen, stående
skjutning blir det här den tredje

Kinnarps
förlänger
prisstopp

- Det känns bra att kunna visa
att vi menar allvar med den frvs-

o Övertygande

ta prisnivån vi införde vid fOra
årsskiftet, säger Kinnarps VD

I förbundsfinalen som gick för
drygt en vecka sen gick det likadant som i kretsfinalen, Maria
vann i övertygande stil, hon no-

Henry Jarlsson.

- Ska Sverige kunna hävda
sig på världsrnarknaden måste

vi våga ifrågasätta alla slags
kostnadsökningar i alla led. Vi

terade resultatet 366 poäng.

Tvåa var Skaras Patrik tarsson
som sköt 346 poång och således

på Kinnarps har visat att det

och 1990 men aldrig tagit en medalj. Skulle sitta
fint med trede gången gillt, så-

distanserad med hela 20
poäng av Maria.
- 366 år ett klart acceptabelt
resultat, säger Kinnevedsskyt-

att lösa problemen i en kon-

ger Maria

ten,

Dahki'lv har har på sin väg
fram till riksfinalen awerkat tre
deltävlingar, kretsfinal, förbundsfinal och regionsfinal.
I den första deltävlingen som
ägde rum i slutet av november
föregående år i Odenhallen gick
det bra för Maria. Hon vann på
resultatet 351 (max. 4ff) poäng),
en notering som var hela 46 poäng bättre än tvåan, Andreas
Lindgren, Mullsjö som sköt 305.

o Tvåa
I lördags var det så dags för
regionsfinalen i Borås, dåin det

finalen.

-

Har varit med två gånger

tidigare,

1988

Trea här var Helena Karlsson
från Kinneveds skytteförening.
- Det har varit ett stort steg
att ta från siftande skjutning till

stående, påpekar Maria som
förra året tog steget upp till stående skjutning.
- F rämst är det problem med

balansen, Det är svårt att inte
vingla med bössan och det tar
åtminstone ett år innan man lärt
sig det.

går, bara man bestämmer sig för

var

struktiv och positiv anda, fortsätter Henry Jarlsson.
Kinnarps väljer alltså att stanna kvar på 1990 års prisnivå

hela |992. Detta kan man genomföra tack vare en intensiv
satsning på produktivitetshöj ande åtgärder, både hos sig själva

fanns skyttar med från Göte-

borglBohuslän,

Dalsland,
Värmland och Västergötland.
Totalt var det 17 tävlande i Marias klass som skulle göra upp om

tre platser i riksfinalen.

-

Jag trodde på lite chans till

en tredjeplats innan tävlingarna, minns Dahlälv.
Det blev till ochmed en andraplats för Dahlälv som noterade
sig för 365 poäng. Tolv poäng
sämre än tävlingens etta, Mikael
Johansson, Trollhättan.

-

Jag skötjämnt över alla åtta

tavlorna medan några av mina
vårsta konkurrenter missade lite på några serier, konstaterar
Maria.

Den hör trion Ki.nneueilsskgttar, fr o Roimonil Björk, Mana DahIöIu och Jimmg Lind,roth oor i helgen i Borå.s och töulaile i S@ttiadens regionsfinal, Böst gick det för
Maria DohlöIa som koalificerade sig för riksfinalen, sorn gå,r au sto,peln i början ou
mars. ( F oto : Don. Nilsson).

o Hårdtråning
Nu väntar riksfinalen i Fagersta om drygt en månad för Dahlälv. Där hon tillsammans med
tolv andra skyttar skall göra upp
om de tre medaljvalörerna.
- Skalljag ha något att göra

med medaljstriden måste jag
öka mitt resultat till minst 320

poäng, berättar Maria och fortsätter:

- Nu blir det hårdträning

fram till riksfinalen för mig, det

finns nämligen inga genvägar

för att nå upp till toppresultaten,
fastslår finalisten bestämt.

o Missade
Med i regionsfinalen

i Borås

förra helgen var också Kinne-

vedsduen, Jimmy Lindroth och

Raimond Björk sbm tävlade i
sittande skjutning med rem.
De båda klubbkamraterna
hade i de båda föregående deltåvlingarna imponerat stort med
idel toppresultat. Men i Borås
gick det sämre, de kom inte alls

upp till sin normala klass utan
slutade på tolfte respektive 17:e
plats. Jimmy sköt 387 poäng
medan Raimond som tävlade för
första gången i sådana stora

sammanhang bokförde sig för
377 poäng.

- Klart att vi år lite besvikna
på oss själva efter vår mindre
lyckade insats i Borås. Vi hade
råknat med att vara i närheten
av tätstriden med tanke på våra
tidigare resultat, säger de båda
Kinnevedsskyttarna.
THOMAS GORANSSON

och hos underleveiantörerna.
- Naturligtvis har vi nytta av
vår storlek, som gör att vi kan
sätta kraft bakom orden. Samt!

digt hoppas vi att vi kan bidra
till att höja kostnadsmedvetandet i industrin som helhet. Vårt

prisstopp är inget marknadsjippo. Det är istållet det yttersta
beviset för att vi har inseti vikten
av att stärka konkurrenskraften
genom förbättrad produktivitet,
avslutar Henry Jarlsson.
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Kyrkoherde Uno Må,rtensson riktar församlingen tack

till

aog&ende kgrkotirden Majken

Johansson och likaledes augå,encle kgrkorådsledarnoten Inge Eckerlid, uid Kgnd,elsmössod,aqens ljusgud,stjiinst i Kinneueds kurkn.- (Foto: Niklas Gustaosson)
M4iken Johansson, Birgit Andersson som ny kyrk- kväll fullsatt av gudstjåinstdeltalryrkOrådsledamOt sedan värd. samt även Tyra Leifler, gare.
nv ledamot av kvrkou'N'
rÖzl

och kyrkvård
.;"J;; äält*n
1976 i Kinneveds församling, låmnar sina uppdrag . Stöd åt de nya

Kinneveds 6lz-12,

centerkvinnor

'

kyrkoher- Presenter och blommor över- Vid årsmöte med Kinneveds
de Uno Mårtensson vid lämnades till de medarbetare centerkvinnorfickstyrelsenförljusgudstjänsten på Kyn- som,läm1a,{e sina nuvarande nyat förtroende och består av
derJmassäaasensi*air. llX*åå;"Iåä1tr*1.'J*!; f'3;1ffi,.;t';,"?S:t.Pl:?::
och tackades av

i kyrkans rin Hjortsäter, v.sekr. Birgit
,Ett tack riktades också till handbäk, diir det viktiga stödet Göransson, kassör Birgitta LaInge Eckerlid som lämnat,upp- i form av bön och uppäuntran gerstrand, bitr. kassöiBarbro
draget som ledamot i kyrkorå- anbefalls för att görä de nytill- Ärrd."rrorr. Suppleanter: Elly
det för att ägna sig åt ordföran- trädda hemmaståda och iryg- Andersson och Elsa Johansson.
deskap i fastighetsnämnden. ga i sina uppgifter.
Förstasöndageniadventbjöd
Kyrkoherde Mårtensson unåvd. på kyrkkJffe. Behållning,
derströk i sitt personligt färgade o Ljusgudstjånst
en 2.öA5 kr har skänkts till Lutacktal till Majken Johansson I samband med avteckningen therhjåilpen.
hennes utstråbeing av glädje i hOUs en ljusgudstjänst, då Iörplaneladverksamhetförförsatt tjäna kyrkan och biträda i samlingsassisient Marie Barr- ta halvåret Ei1 besök på Hantgudstjiinsten som lektor, vid ljung lä=ste texten och barnkören verksstugan i Äsarp i åars, valtextlåsningen.
sjöng under Elisabeth Henriks- borgsmäisoafton, äch tipsproMajken Johansson kom att sorr" l.drring.
meriad.
ågna sig åt sin livsuppgift som
Även vid. denna gudstjänst Efter årsmötesförhandlingar
lantbrukarhustru rnen en gär- var'temat "Ljusen mot ra3ism", fötjde kaffesamkväm med cenning som diakonissa harle passat en flammandl protest mot främ- tern och därefter fick Kjell Gushenne förtråffligt, ansåg ky+o fngsfrentlighet.
tafsson ordet, bl.a. diskuterades
den nya ordningen
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Nissannågonannan
eller
nya Sunny
I Funderar du på en Primera,
!
I modell? Byt nu, så sparar du tusenlappar. Fram till den sista febru- |
I ari t an du köpa 92 års modeller till de gamta priserna. Den forsca I
| -.o ändrar vi prislistorna.
I
inte provkört, bör du skynda dig aw 8öra-det. I
i Och har du ännugedigen
känsla av kvalitet" skrev tex DN om i
i "Körglädje och en
var Expressens beryg på nya Sunny' t
Nissan"
igen,
Prir"rr.
"Succ€
I
I
Nu
ar det hög tid att avgöra om de har rätt.
t
l4tnEfiWl I
vatkommJp in. Före ftirsta mars.
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Tisdagen den 11 februari 1992

KinnarP/SlutarP

arnhällsnär cI, friska å,r d' n'är
F r ökin d,s ir';tress eförening
ökar ut elljussp å,ret
S

Framtidens motionsid6, nåra boståder, skola,
idrottsplaner och ålderdomshem samt lekis. Det
år vad Frökinds intresseförening har lyckats
åstadkomma i tvillingsamhållena Slutarp och
Kinnarp.
Det har man giort genom att förlänga det åtta
år gamla elljusspåret i
Slutarp med ytterligare
2,5 km i kanten av Kinnarps samhålle.
- Stråckningen är väldigt lyckad. På det håir sättet så har alla
nära till spåret. Det är bara att

kliva ut för en löptur eller en

uppfriskande promenad, säger
Anders Pryssander och Christer
Angrimmer, två av sex i intresseföreningens speciella motionsspårkommitt6 som står för
anläggandet av spåret.
Som spåret är anlagt startar
den nya 2,S:kilometersbiten vid
Slutarps IF:s Tångavallen, går
vidare i en mjuk böj längs Kinnarps samhälle och bort mot
Kinnarps träningsplan.

o Framtidensid6
Det här måste vara framtidens id6, när det gäller att både

åstadkomma motionsmöjligheter nära stressade nutidsmän-

niskors bostäder och när det
gåller att hindra onödiga bil-

transporter för miljöns skull. En
utredning fråLir härom året hävdade också detta; för folkhälsans skull är det just motionsspå,r - och enkla planer för bollsporter och andra idrotter - där
folk finns, vi behöver, inte dyrbara hallar.
- Vi är väldigl nöjda med hur

spåret kunnat anläggas. Alla

kan kliva ut på det hemma,

springa eller promenera sin runda och kliva av hemmavid igen,
säger Anders och Christer.

De ser också spårets sträckning mellan de båda tvillingsam-

hällena Slutarp och Kinnarp
som ett sätt att knyta samhällena

närmare varandra. En bra kon-

taktväg

i ett positivt

satrunan-

hang.

Just detta - nåir samhällena
nu också är i färd med att bYggas samman med hus - var nog
också något som kommunen

De hör leraf,tlednLngsstolparna sko scittos upp löngst spå,ret till förson1,nl,aren och monteras belgsning i., siiLger Christer Angrimmer och Anders Pryssand.er' (Foto: Glenn Welan'
der)

tyckte var bra och ett skäl till
att den anslagit 150.000 kr till
anläggandet, säger man.

e Flis och belysning
Än så lange består den nya
spårsträckningen .bara' av grovt

grus och sand utlagt där man
röjt undan buskar och träd. När
fyllnadsmaterialet satt sig och
man justerat banan skall det
frampå försommaren sättas upp
stolpar och monteras belysning.

- Stolparna kom vi över när
elföreningen rev ner en gammal

ledning, det gäller att hålla i
pengarna och hålla sig framme
för att det inte ska bli för dyrt,
säger Anders.

o Ideellt arbete
Motionsspåret ligger på kommunens mark. Arbetet sker ideellt av föreningsmedlemmar'
Kinnarps Kontorsmöbler är ett
företag som bidragit, bland annat med schaktmaskin.
- Skriv gärna att vi är glada
om lite fler vill hjälpa till. Spåret

kommer att vara till stor nYtta
för alla i samhällena, säger
Christer och Anders. Och visst
är det så. Hur många samhällen

har

motionsmöjligheterna

så

Chnster Angrimmer och Anders Pryssander, tu& au dem
Frökind,s intressekommittö som a'rbetat med att anlögga
elljussp&r för motion och prornenader i, Slutarp-Kinnarp'
(Foto: Glenn Welander)

i

nära inpå? Här sammanbinder inte till ex.empel av Slutarpsbon

da- som ska-till kiosken och köpa sig
Kinnarps en,kvällstidning' Det gör man
träningsplan,
alit. Såikert självklart genom en promenad
kommär spårei att bli livligt ut- längs elljusspåret'
GLENN WELANDER
nyttjat av äila dessa. Eller vårför
man Tångavallen, skolan,
gis, Frökilndsgården,
- ja
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Tre shadade
i fromtalhroek
Tre personer skadades

en bilkö och därvid kolliderat

vid en frontalkrock mel-

med ett mötande fordon.

riksvåg 46 i höjd med
Kinnarps kontorsmöbler

lans till bassjukhuset i Falköping med ansikts, revbens och

lan två
på

personbilar på

onsdagseftermidda-

gen.
Enligt polisen har en av de
inblandade bilarna brutit sig ur

De tre skadade fördes i ambu-

knåskador. Dessbättre har ingen ådragit sig några livshotande
skador.

Bilarna fick däremot mycket
omfattande plåtskador.

Tre pörsoner förd,es i ambulans till bassjukhuset i FaIköping efter en frontalkrock p& ri,ksuiig 46 i, Kinnarp. På
bi.ld,en d.et ena au de båd,oi inblandade fordm'en. (Foto:
Rune Lind,btad).
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Zand,ra Quisth och Jenng Lontz höll på. ott må.la och fitrgsötta olll@ gipsJigurer nör
FT hölsade p&. (Foto:-Dan Nilsson).
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Församlingshemmet

i

Kin-

neved hölls i onsdags en aktivitetsdag för sportlovslediga skolbarn och de under skolålclern.
På församlingshemmet hade

man anordnat diverse

syssel-

sättning allt från sagostunder till
skapande verksamhet, sånglekar inte att förglömma. Alla fick
vära med om allt - hade man
målat en stund kunde man vara
med och leka och röra på sig ett

tag och sedan lyssna på sagor.
Huset var fullt av barn i olika
åldrar, som tydligen uppskattade att det ordnades program
under veckan.

l11d+-tli*"
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Arsmöte

I T:t "l ' I I'i'il-de-tv "
rned Frökinds pensuonarer

o Kinnarp/Slutarp

"Flytta inte bibtioteke t!"
Centern i Kinneved tyc-

för att biblioteket inte flyttas

tiil

plats åt kapprum och toalett'

cen- centern föreslår att upprustker inte om ftirsUiJ ätt 1:ll9:^ll1en'
överröra nftriot*r.el" iä" f#ff5:å"i"ä";5:ifå:"X]' lä"-"t'åffi:"b'å"il*:tiiT
Kinnarp/Slutarp till Frö-

kindsgården.
-

Dels hamnar biblioteket i

en källare, dels tar man

l

an-

språk en samlingslokal för pensionärer. Dessutom har man
från kommunens sida vid flera
tillfällen framfört åsikten att
sambandet mellan Slutarp och
Kinnarp bör stårkas. Detta talar

veds församlingshem.

årsberättelsen framgick

det att föreningen under året
haft valborgsmässofirande i Axtorp, resa till Arås kvarn och

luciafest

i

Kinneveds försam-

lingshem.

Frökinds Pensionåirsförening
av SPF har haft å,rsmöte i Frökindsgå,rdens samlingssal.

Ordf. Margit Andersson hälsade alla välkomna och läste
bland annat en dikt av Hugö
Nilsson: Pensionärernas egen

Lars Elinderson
gåstarm-årsmöte

sånggrupp med Lydia

Sand6n

trevliga visor.
Styrelsen bestå,r nu av ordf.

Margit Andersson, omval, v,
ordf. Tilly Andersson, nyval,
sekr. Inga Nielsen, v.sekr, Lydia Sand6n, nyval, kassör Rune
Lord, omval, v.kassör Göte Johansson, omval, Harry Johansson, styrelseledamot. Supplean-

Kommunalrådet Lars- Elinderson gästar Frökinds Äsarps

ter: Aina Sänd och Karl-Erik

moderata årsmöte nu på onsdag
kväll i Kinneveds församlings-

Clausson och Ivan Gustavsson.

hem, Lars Elinderson kommer
att tala över ämnet Falköpings
kommuns framtid.

Föreningenfirade5-årsjubile-

som sångledare sjöng några um, med Mjölnarligan från Trä-

Eriksson. Revisorer: Gunnar

Under å,ret har föreningen

haft

månadsmöten, med trevliga program, bland annat Sven
10

i Lofsgården

med kåseri, Tore

Svensson med. solskenskören,
Karl-Erik Eckerlid med film-

förevisning, Gösta

Svensson

från Fritsla med dragspel, Sune
Harrysson visade film från en
resa i Afrika, sqmt teaterpjäsen
"Tjocka släkten" med flera trevliga program under året,

det, som underhållare.

Flera resor har anordnats,
kyrkfärd till missionshuset i
Vilske-Kleva,

till

champinjon-

Till styrelse I'ör 1992 valdes:
ordf. Leif Lennartsson. övriga
styrelseledamöter Ove Persson,
Sture Olsson, Rune Alven. Ull

Årsmöte med damklubb

odlingen hos Astrid Karlsson i
Slöta, kyrkobesök till Tidaholm,
där även museet och Turbinhusön besöktes, shoppingresa
till Dalsjöfors och Ullared.
Bingo, gympa och tipsprome-

-

nader har också förekommit och
kurs i träslöjd, så nog är aktiviteterna både många och välbesökta. Gott kaffe med frallor och

Gullvi Ek.

kaka serverades och det blev

underhållning av välkända
"Asakapojkarna" som spelar

och sjunger och drar roliga historier av hjärtans lust som lockar till glada skratt och många
applåder. Ett trevligt och gemytligt årsmöte väl värt att minnas.

DAGNY JOHANSSON

Kinnarp-Slutarps

IF

Dam-

klubb har haft årsmöte.
Styrelsen för 1992 valdes enligt följande: Ordf. Rita Skoogh,
sekr. Monica Karlsson, kassör
Gunnel Pettersson. Styrelsesuppl. Monika Pryssander,

Klubben har under året genom lotteriverksamhet, kioskförsiiljning m.m. kunnat överlåmna en penninggåva på hela
20.000 kr till klubbens ungdomssektion.

DROPPARNA

Till revisorer valdes Rune

Kinneveds-Brismene centeravd har haft årsmöte i Kinne-

Åsaleapojtearna stsara(Ie för ett uppsleattat framtröd.ande oid, Fröki,nds pensionö,rsföreni,ngs &rsmöte. Fr.o, Lennart Ljungmark, JarI Janssott , Lennart Gustanssson, Bertil Karlsson, Bengt Johansson och Suen Johansson,

centern haräock ett fårsläg frächningavgolvochförbättrad

till lösning för de båda tvillingor- belysning.
ternas biblioteksproblem. Man
förslår nämligen att biblioteket
ska stanna kvar inom Lokal Frökind genom att ett kapprum och
.en internationell, kristen
rett sammanträdesrum tas t anmusikteatergrupp ger förespråk. Entrdn kan flyttas fram
till kanten av det nuvarande
ställning TORSD. 27 FEBR.
skärmtaket, byggas in och ge
KL. 19 i KINNEVEDS FÖREriksson, Assar Karlsson. Nyval av Stig Klaar.

Ärsmöte med
Kinnevedscentern

Av

skriver

Lennartsson och Lennart Persson. Suppl. Lennart Pettersson
och Torsten Gustavsson.
Styrelseledamoten Jan-Erik
Larsson avtackades ocir ordf.
Leif Lennartsson överlärnnade
blommor med tack för de gångna åren i styrelsen.

Efteråt var Kjell Gustai.sson,
Falköping, inbjuden att informera om sjukhusfrågan och bib-

lioteksfrågan i Lokal Frökind.
Debatten var livlie under kväl-

len. tQQl -.-,+

SAM LINGSHEM.
Missa inte att se och höra
dessa livsglada ungdomar.

TRAFF
för pensionärer och daglediga FRED. 28 febr. kl. 15

i

KINNEVEDS FÖRSAM-

LINGSHEM.

Dagens gäst: DIAKONISSAN GUN-LIS LINDGREN.
Välkomna

från hela pastoratet.

o Kinnarp/Slutarp

Tågrde mot rasismen Frö|rltndsbiblöotek
siitis ö eentrum?
Kommunfullmäktige i

Falköping gick ledamoten

Ulf Eriksson (c) till mötes i
biblioteksfrågan för Kinnarp/Slutarp och ger kommunledningskontoret i upp-

drag att tillsammans med

Vid fullmäktigemötet

i

måndags tackade Ulf Eriksson för motionens behandling
som gick i linje med hans
egen gppfattning. Han ansåg
att kulturnämndens förslag
att f<irlägga biblioteket i ett

i Frökindsgården

företrådare utarbeta förslag

källarplan

jas.

Asarp var i färd att flytta från
en källare.

hur kommunägda lokaler i
de två orterna kan utnytt-

var oacceptabelt, när man i

Han ville hellre se en place-

ring av bibliotek i det centrum som planeras att växa
fram i området vid Lokal Frö-

kind, där biblioteket redan
finns. En mindre tillbyggtrad
och viss omdisponering skulle kunna ge orterna goda biblioteksutrymmen, menade
han.

'samlingar bildade

Ur FT-lägget lg42

Nu har åven barnen i
Kinnarp och Slutarp stållt
uppikampenmotrasism.

mer och Emelie Hoheisel, två
elever som tagit initiativet till

fråmlingsfientlighet.

de förra veckan då det genomfördes en riksomfattande

I går demonstrerade de
på Kinnarps gator mot
Med plakat mot rashets och
våld mot flyktingar tågade klass
4 A på Kinnarpsskolan genom
Kinnarp och Slutarp. De satte

upp egenhåndigt giorda affischer på anslagstavlor och delade ut små kort i brevlådor de
passerade. Hela klassen ställde

upp'

-

Vi har hört om hur de skju-

ter flyktingar på andra ställen,
och tycker det är hemskt. På det

här sättet kan vi visa-att vi

åir

affi,

För kyrkoherden i Grolanda

vållar stora besvår både
vid
vid':"'-"':P":'*rqE'!'s&w^rrrur'
skogshuggningen o"n
.ioi,- ;:XT"
""" ^""."-_'
vanlig"Sffå?
ordning
skola skilda
körslorna. Påendelställenr.ex. ! ;..
i *1t].":l:ir"'
Mössebergs k"o.op."i'täi g:3"1?lnle1*eller andaktstunoj,jltlti otllY r
man tiu fögd härav il""i'ä.i H::::tl:-:
atets minst åtta gånger
hugga mer-än två kubi-kmed [:l:::1:I-Il"'! ätta
församlingen'

emot sådant, sa Caroline Angri-

ved pr dag, under det att

gårdagens demonstration.
Id6n till demonstrationen fick

strejk mot rasismen. De frågade
sina lårare om inte också de
kunde göra något.
Efter diskussioner följde
handling - under hela veckan
har de tillverkat a{Iischer och

kort.

- Vi har inte mårkt av någon
rasism hår i Kinnarp eller Slutarp, men vill åndå göra den här
rnarkeringen, förklarade demonstranterna i klass 4 A.
t91 L- a&-

x\

andrrngen.

rupptageslönentill4.?00kr,jämtereseanslagpåS00kr,ochupp_
värmningsbidragpå2Ookr.För-

Snön
I mafiema
llen myCkna

Klass 4 A på. Kinnarpsslwlan d,emonstrerat mot rasisrn. Med egenhiindigt gjord.a
scher och plalwt t&ga.d,e de genom Slutorp och Klnnorp. (Foto: Börje Andersson),

pastor€-te-[.

Kollegium vill därför rJ
föreslå
ej rurgDld
någon ändring av den kyrkliga

Hembygdsårmöte
Kinneveds HembYgdsförening har årsmöte på torsdag kväll

i

aktivitetshuset

i

KinnarP.

Kommunekologen Lennart

#

Sundh medverkar.

;;;- Pi}|.,t-|]lit:T

laartreäeter.Huggro"'.-"-åiih."'.ä:ä:"#,1,.1.;rätlru$
är 2:75 ä tre kronor pr meter. iä;ä;;ä
4SO k., och upp_
värmningsanslag på 200 kr. Särskilda gudstjånster elier andaktsstunder skola i detta bastorat anordnas minst 24 gånger om
givil året.

Glolanda ocn Knncueds

m$t0lat
sammanslå$ el

Kammarkollegium har
till nya löneregleringar
för Grolanda och Kinneveds
pastorat att gälla under åren
förslag

Caroline Angrtmer ilelad'e
små lcmt i breolål,otna
meilan öongo i klassen i[e'
mnnstrelaÅc på' Kiräno;rys'

ut

1943-1962. Ingen ändring föreslås i pastoratets kyrkliga indel-

ning och organisation.
I betraktande av pastoratets
folkmåingd och areal synas visserligen skäl tala för att de långa

avstånden mellan kyrkorna
skulle emellertid en kyrkoherde
ej utan biträde av annan prästman kunna sköta pastoratvården inom det ny9, av fyra för-

" 'rtir3öåOöd

.
döir-ff iriäiö 1ee2" "
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Arsmöte hos Kinneveds skvttar

D iplomutdelning o ch å,rsmöt e
ho s Kinneaeds I OGf-l[TO

Nyligen höll Kinneveds Skytteförening sitt årsmöte i klubblokalen Kinnarp. I ktubben höll

föreningens ordförande Elisabeth

Dahlälv.

,

Följande styrelse valdes på
mötet. Ordf. Elisabeth Dahlälv,
vice ordf. Anita Ekström, sekr.
Claes Åkesson, vice sekr. Dan
Simonsson, kassör Hans Centerstig, ledamöter Bosse Johansson och Lars-Olof Silvander. Suppleanter Curt Carlsson

,

och Anders Hermansson. Revi-

sorer Elon Larsson och Harrv
Göiansson, suppleanter Birgittä
Ahl och Inge Josefsson.

Antalet medlemmar under
förra året var 288 st varav 120
st var 25år och där under. anta-

let kvinnliga medlemmar

bild,en har distrikts,stgrelsemeillernrnen Mörto Sandberg öaerlilmnot d,iplom till tolu
au Kinneaeds IOGT-NTO meillemma,r för lå,ngt och troget medlemsleap. Diplmn för 60

stod Maria Dahlälv för med sin
andra plats och silvermedalj vid
junior SM i fältskytte efter särskjutning om mästartiteln. Samtidigt tog föreningen hem genom
Maria och Joakim Carlsson en

mycket meriterande tredjeplats
och bronsmedalj i tävlingen för
föreningslag i denna tävling.

När Kinneveds IOGTNTo-förening höll sitt

ärsmöte

i

Brismene byg-

degård delade styrelse-

medlemmen och ledamoten i distriktsstyrelsen
Mårta Sandberg ut tolv
diplom förlångt och troget
medlemskap i föreningen.
De tolv har hitintills ägnat 665

sammanlagt

åt

föreningen.

Nio av dessa som heter Brita
Wilgotsson, Margit Johansson,
Mqiken Johansson, Linnea Johansson, Lilian Johansson, Harry Johansson,' Allan Johansson,

Torsten Gustavsson och Sara
Gustavsson har oavbrutet varit
medlemmar i 60 år, två, Håkan
Silvander och Gerhard Frisk,
har varit med i 50 år och Kurt
Brodd i 25 år,

o Kåseri
Efter att .ordföranden Sven

Andersson i Lofsgården öppnat
mötet höll lvan Gustavsson på
Skansen ett välkomstanförande
och framförde då ett kåseri om
Brismenebygden och månniskorna som bott och bor dår, om
alla torpen som år borta i dag.
Han berörde också de olika folk-

rörelserna som betytt mycket
för bygden och om när kyrkan

byggdes f8$ då det bodde över
personer i Brismene.

5(X)

.'

o Verksamheten

Föreningen hade vid årsskiftet ?3 medlemmar och man har
håltit 11 möten och styrelsen har

varit samlad 5 gånger'
Man har vid sina satnman-

komster bl.a. bakat bröd i Giikhems hembygdsgård, avnjutit
en påsksupd och firat adventsrhögtid, man har giort utflYkter

till trandansen och besökt sten-

murslandskaPet vid Väsmes'
torp i Floby och varit På studie-

besök hos Jåttenedskolan i Falköping. Tre sammankomster

har handlat om olika religioner
och studieverksamheten har
omfattat ämnen som t,ex. "Mozart och l?fi)-talet" samt "Folket på Kiåsen". Föreningen har
också deltagit i nykterhetsrörel-

sens närradioprogram och

så

har man gett ekonomiskt bidrag
till ett fadderbarn i Gambia.

o Styrelsen
Ärsmötet valde att fö[idnde
sju personer skall ingå i Kinne-

veds IOGT-NTO styrelse för
1992: Ordf. Sven Andersson.
Bertil Nilsson, Ancy Gunnars-

3-1(2-0).
- Det såg klart lovande ut,

även om Lerdala, som har tappat mycket folk sedan i höstas,
inte höll någon högre klass, sa

Kinnarp/Slutarps tränare Gö-

plats, Maria Dahlalv på nionde
och Jimmy Lindroth på fiortonde plats. Maria blev kretsmåstare ijuniorklassen i banskytte.
Av föreningens sex lag i ska-

Sandberg, John Lundvall och
Arne Karlsson. Man valde också en resekommittd där Sven
Andersson, John Lundvall, Ancy Gunnarsson och. Lennart
Sandberg kommer att ingå.
Under kvållen hölls också en
tyst minut för att hedra fem av

föreningens medlemmar som
gått bort under fuet.
RUNE LINDBLAD

ran Olofsson.

Kinnarp/Slutarp satsar på. ett
nytt spelsystem i år och det kommer; enligt Olofsson, att ta lite
tid att få det att fungera, men
redan nu är alltså laget i kommande.

måirke i brons banskytte, Joakim Carlsson banskyttemärke
och fältskyttemärke i guld, Kjell
Josefsson banskyttemårke i silver, Clas Fällström fältskyttemärke i silver,.Mats Fållström
banskyttemåirke oc\ fältskytte-

,,märlceibrons. , 'i

Detta händer

i tätorterna
Frökinds

intresseförening

samlas till årsmöte i Lokal Frö-

- Vi provade en deljuniorer kind på måndag kväll. Utöver
och de skötte sig bra. Beröm åt
sedvanliga
Jonas Arnesson och Daniel Andersson, sa Olofsson.

||- r Klnmffiry&ffi&ryxtarp,;,.*,-"
_-_ *_w
BU$$Affi$A

A.lla vtl*l**rwnal

l

Karlsson och Christer Bohlund
har anmält deltagande i den diskussion som följer.

pizzeÅa.

Bl.a. ska man döpa parken vid

Slutarps station.
Två kvällar med aktuella frågor för denna del av kommu-

i Gäsenebygrl s<indagen åsn L6 augus{i.

tÅ{.mrwt wdw t4wmby grfiwt & r wwilunE

fullmäktige eller nämnd; Ulf

möte på Kinnarps

GUNNAffi ENNMAMffi
00. Fleulkomst 3.& 3A. T4 ?*gt a restplaiser i?nns
fr,ing S30 '*Åt t&r y4tevligar* lntorr*atiam.
Anrniilan viil vi ha senast den n3 attgu,*ti.

i

På tisdagskvällen har Kinnarps-Slutarps vägförening års-

med guidning or:h underhållning av

9.

förhandlingar med-

verkar lokala politiker som finns

Ericsson, Birgit Ek, Janne Brisbo, Fredrik Lindström. Assar

ii

Avresa

Erövrade skyttemärken un-

der året. Lennart Blad lägre
årtalsmärke i brons banskytte,
Lars Göransson lägre årtals-

I

ll"Xj.*as*rtv

t1cl:,.*,#-il,

son, Mqi-Britt Johansson, Mårta

Nämnas bör också Helena
Karlssons silvermedalj vid förbundsmåsterskapet i korthållsskytte.

Helena Karlsson på sjunde

tr(innarp/Slutarp vann lätt
fotbolls-

fina placeringar.

Föreningens juniorskyttar
fick också stora framgångar vid
årets skol-SM i fältskytte med

å,rs rnedlemslcap fick: Bnto Wi.lgotsson, Margit Johansson (ej med, på, bililen), Mojken
Johansson, Linnea Johansson, Lilion Johanssan, Harry Johansson (ej meil på, bild,en),
Allan Johonsson, Twsten Gustanssson, Soro Gustoosson. För 5A å,rs meillernsle.ap Hå.kon
Siloander, (ej meil p& bilden), Gerhord, Frisk och fii,r 25 å,r Kurt Brdd. (Foto: Rune

Kinnarp/Slutarps

luftgevärsskytte lyckades föreningens skyttar bra med tre
klassegrar och ett flertal andra

gått. Den största framgången

113 st.

grabbar, som ju får spela i sexan
kommande säsong, tråningsspelade i helgen mot division
WJaget Lerdala och vann med

rade sig fyra på medaljplats.
Aven vid förbundstävlingen i

framgångar under det år som

På,

Lindbloil).

år

var

raborgs luftgevärsserier place-

I årsberättelsen kan man läsa
att föreningen haft må,nga fina

hvar.

nen.

F-

/??r -oå.lq

foIaria sköt hem
kretsmästerskapet

Biskopen, uisitera,r

fli*.I,1,'.

I..ffi

På fredagskvälen awerkades årets kretsmåsterskap i luftgevärskytte i Kinneveds skyttehall.
Hemmaklubben dominerade tävlingen storr
och lade beslag på de sex främsta platserna.
Maria Dahlälv vann en spännande finål före pe-

ter Ahl.
I
I
14,,f.. ,{q.s.

rr

,S,$'t$t*{B'!$}F

ledde låinge ganska klart, men
-liteMaria_
mark mot slutet och

tappade
Peter och Joakimb-arlsson närmade sig, Marias neryer stod dock pall i
sista skottet och vann till slut med två träffar till
godo.
helg arrangerar Kinneved nya tåvlingar,
_ ^Nästa
då är det dags för den numera traditionsenliga
sextimmarskj utningen.
Eesultat, kretsmåsterskapet: 1) Maria Dahlålv. Kinneved 350 poång, 2) Peter Ahl, do 3,18, 3) Joakim Carlsson.
do M7, 4) Per Brisbo, do 3,15, 5) Claes Äkesson, do 34a, 6i
Mats Fållström , do 343, 7) Anna Engström, Falköping 340,
8) Lars Göransson, Kinneved 329, g) Jan Engström, F-alkOping 329.
--___E
KINNEVED dnrninera.il,e krebsmiiaterslc.anet
i'

luft.7e' örslcgtte helt. iatii"a" tt*iir--frU;til
meila\jer. St&endefr., . PLter Ahl,btoet Åt
"tson, Mats Föllstrihn, Joakim Carlssorl Knö,-i
,

1r.. . p"i Eri"ao, *torta
ta: Hå.lcon Johansson)

staån*

iinm:

fi1;,.,J.,L\

2ts\W !.ays-pöran-Lönnennorks pi,sitation i,nleddes på. torsdagen med, bl.a. besök p&
Frökindsgå.rd.e_n o3h _gioetrsis passad,e bi.skopen p&
hiilsa på, stiftets iililste, osiar
Johansson. "Ja
löckönslea biskopen te å, ho kommet 1r&i stca.ide te skara" sad,e

fåt

Oslar Johonsson,

n7L

ai

en bit in p& sitt etthunilraåttonde leunadså,r. qn

i

.-

6;

I
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Ji,mrnA oehVlökuel

förbund,smösture!
DAMBYXA
m. resår i midian
20-serien

Nya vårfärger

89:.

vÄRNYHETER!
barn, dam, herr
MYCKET INKOMMET!

Ett parti stickgarn

TILL GROSSISTPRIS!
Mohair m.m. 50 g 12:-

vÅRGÄRDINER!

Jimmy Lindroth (t.t:) och Mikael Gunrwrsson bleu förbundamiista,re i, htft,geoör. (Foto: Morgareto Boma,n)

Falköpings ungdomskyttegille arrangerade nyligen för-

bundsmåsterskap på luftgevå,r i
Odenhallen. Under två dagars

tåvlande kom totalt 148 skyttar

till start.

Kinneveds Skytteförening
höll sig som vanligt fint framme
och frck två förbundsmästare i
Jimmy Lindroth i klassen L15 R
och Mikael Gunnarsson i L13. I
L17 var

Mats Fållström ende

startande.

Seniormåsterskapet vann
Jerry Andersson från Skövde.
Bcsultat, fööundsmåsterskap:

Mårterskap:

l) Jerry Andersson,

Skövde 3Ett poang, 2) Jouko Kuokkanen, Måriestad 3?9, ö) Anders Brolin,
Båreberg 3??.
Klase L11: l) Johan Tiberg, Skövde
399, 2) Kristian Holdos, Axvall 395, 3)
Svante Andersson, Båreberg 394, 5)
Markus Göransson, Sörby-Odensberg
39i1, ?) Johan Lundin, do 392, 9) Joakim
Gustafsson, Kinneved 389, l0) Erika
Andersson, do 389, 12) Clas Samuelsson, do 38E, 13) Mattias Bergström,
Falköping 388, 14) Anders Skoog, SörbyOdensberg 386, ä) Henning Larsson, Kinneved 383, 2l) Daniel Alukic,
Fdtöping Stli!, 23) Madelen Wernersson, Kinneved 382,29) Karin Svahn,
Kinneved 379, 32) Johannes Carlsson,
do 378, 34) Fredrik Pettersson, Falköping 374, il6) Ann-Kristin Svahn, do
373, 4l) Anders Gustavsson, SörbyrOdensberg 368, r[3) Johan Henriksson,
do i168, 45) Björn Gustavsson, Kinneved 365.

rrtlg-4L.

Llt: l)

Mihael Gunnarsson,
Kinneved 398, 2) Markus Wikström,

Klsss

Båireberg 398, 3) Niklas Andersson, do
39?, 5) Jenny Persson, SörbY-Odensberg 397, 7) Andreas Silvander, Kinneved 396, 8) Niklas Andersson, SörbY'
Odensberg 396, 9) Jan-Olof Ost, do 396'
12) Magnus Gustavsson, do 394' 15)
Andreas Severinsson, Mullsjö 393' 17)
Oskar Arvidsson, Kinneved 39f, lE)
Peter Svensson, Mullsjö 390, 22) Joakim Wallin, do 385; 2?) Andreas Alv6n,
Kinneved 381, 3l) Andreas Wernersrson, do 37?, 33) David Blank, do 375.

Klass Ll5 B: 1) JimmY Lindroth,

Kinnved 395, 2) Sara Jansson, Bäre-

;berg 395, 3) Raymond Björk, Kinneved
391, 5) Ervin Alukic' Falköping 385' l0)
Mats Svensson, Mullsjö 359, 11) Jonas

Grabinski, do 359.
Klass L15 S: l) Patrik Larsson, Skara 354, 2).Johan Axelsson, Tibro 334'
3) Mikael Rydberg, Saleby 328, 4) Andreas Lindgren, Mu[qiö 322' 5) Helena
Karlsson, Kinneved 322, 8) Christian
Johansson, Mullsjö 260'
Klrg Lll: 1) Jens Weborg, Fredsberg 372, 2) CMster Karlsson, Skövde
35?,3) Claes Ehn, Levene 3'18, 6) Linda

Gunnarsson, Kinneved 3il5' ?) Anna
Engström, Falköping 324, 9) Kiell Ost'
Sörby-Odensberg 310'
Klass Ll: l) Mats Fåi,llström, Kinneved 353,
Klasr L2: l) Dan Johansson' SalebY
358, 2) Per-ÄLe Svensson, Mullsjö 33:!'
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FRISC
DANS
GYMPING
FRITID
i nötnappa

!r

och läder-

bindsula. storl.
svart o. vit 31 -41

INÄTl|FFL(|R
till hela lamilien!
Vit, blå och svart

;11b.59:50
Vit, svart

VOLLSJÖ

MJUKIl|FFTt|R
med äkta läderbindsula

169:'

vit o, svart
storl. 36-41

svana
storl.

1792,

40-46

PS! Våra sportskor åter ink. Barn

ilål'*1x179:.
st

l(o

I

I

I [-*

59:50, dam

o.

herr, vitt skinn

99:50.

:|ITi(IIIN

328.

1506,3) FalköPiner42i.

I

Succ6s

Klass L56: 1) Gert Birath, Karlsborg
360, 2) Lennart Wallgren, Tibro 3?9'
3) Karl-Erik WaNström, FalköPing

Lag Ll: l) Skövde I 1189,2) Båreberg 11E9, 3) Sörby-Odensberg I U85,
4) Kinneved 1184' 5) Sörby'Odensberg
II 118:], 10) FalköPing 1145.
Lag L2: l) Skövde 1545, 2) Kinneved

flil

lTIIIE ll

\\

I

3) Örjan Lundh, fibro 321.
Klaes L4: 1) Anders Brolin' Båre'

berg 3?7, 2) Lars Benjaminsson, Fredsberg 3?1, 3) Per Brisbo, Kinneved 359'
4) Peter Ahl, do 351, 5) Lennart Blom'
do 348. 6) Joakim Carlsson, do 331.
Klass L5: 1) Jerry Andersson, Sköv'
de 380, 2) Jouko Kuokkanen' Mariestad 3?9, 3) Tomas Bengtsson, Levene

Iltilll

iqq'Lo3 2g

/f\ I
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-.-- |-..-Kinnarp/Slutarp-. --.-.,Fn{g:{gry.lrws.tgEc--...'.--.--".-"'-.Tommy Larsson (omval två år),
Anders Pryssander (kvarst.
1992), Christer Anglimmer (om-

Bibtioteksfrågan i centrnrn
vid diskussion med Frökind
Till

i

framtiden ta över den? Når
kommer den att rustas upP?

måndagskvällens
årmöte med Frökinds in'
tresseförening hade loka-

Den är mycket sliten och sedan
invigningen 1970 har inga större
förändringar inom lokalen
skett.
Byget av en sporthall var också uppe till diskussion och här
har en grupp jobbat fram material och den hoppas att något
konkret blir klart framöver.
Under kvällen framkom önskemål från mötesdeltagarna att

la politiker inbjudits och
det blev en bra diskus'

sions- och debattkväll, där

viktiga frågor för den söd'
ra delen kom fram. Det
fanns en rörande enighet
lrring det mesta. I fokus
var bl.a. biblioteksfrågan
och här lovade de åtta
medverkande att var och
en på sitt sätt se till så att
den får en lycklig lösning.

politikerna diskuterade någon
form av politisk samrådsgrupP
för denna del av kommunen och
de åtta samtalade efter mötet
kring möjligheterna att gå vidare med det önskemålet. Klart
står efter måndagens diskussionskväll att det år av vikt att

Cykelled på gamla banvallen

mellan Slutarp och FalköPing
var ett önskemål som framfördes. Frågan om framtiden för
Irckal Frökind var också i blick-

invånarna då och då får möta
sina politiker och diskutera vik-

punkten, Vem ska äga lokalen?
Kan intresseföreningen kanske

tiga frågor.
ders Eckerlid (omval), kvarstående Barbro Jarlsson, DagnY
Silvander och Peter Strand
samt Inger Persson (nyval). StYrelsesuppleanter Sture Olsson
(omvaD samt Gun-Britt FiliPs-

Hernbygdsårsmöte

i lfinneved
Hembygds-

son och Majvor Persson (nyval).

r

Kinneveds
förening har hållit årsmö'
te i Jarlsalen i KinnarPs
allaktivitetshus.

Bildprogram

Efter årsmötesförhandlingarna bjöds deltagarna på kaffe,

Av föreningens årsberättelse
framgick att många olika aktivi
teter anordnats under det gång-

varefter Barbro Jarlsson visade
runt i lokalerna. Kommunekolog Lenanrt Sundh framträdde
dårpå med ett mycket uPPskattat program, där han visade na-

med hembygdsföreningarna i

turbilder och berättade om växtliv och djur inom kommunen.

na året. Man har tillsammans

Göteve och Luttra haft en gräns-

lj?Å'c7ö-te

träff på Hjortemossen och en
gränsträff med föreningarna
från Jäla och Grolanda vid Mos-

sebo, En hembygdsafton har
hållits i gamlastugan På Liden i
Slutarp, där kvällens tema var

i "Jul i

i övrigt kan nämnas en torPvandring i Axtorg
och en tipspromenad/naturstig.
Medlemsantalet uPPgick den

personer'

o Valen
Till ordförande för ett år

om-

valdes Rune Lennartsson. StYrelsen i övrigt består av Gotthard Gunnarsson (omval), An-

r

Gustavsson (kvarst.

1992)'

Bengt Johansson (omval två år),
Ann-Marie Persson (kvarst.
1992), Inger Eriksson (omval två

också.

år), Stig -Fredriksson (kvarst.
(omval

Leha Persson (kvarst.

två år).
Revisorer: Birgitta Ahl (nYval
två år), Inge Gertsson (kvarst.
1992). RevisorsupPl.: Karl-Gustav Gustavsson (omval två år),
Gun Palmqvist (kvarst. 1992).

Kvällens mötesordf. qch tillika debattledare var Båsse Johansson och så här blev valen:
Styrelseledamöter: Bengt Samuelsson (omval ordf. två år),
1992),

1992), Gull-Britt Brage

l9lil-,a"-

Angspark'eri t;
blev namnet

Kommittd för motionssPåret:
Christer Angrimmer, Tommy

å:Xä1.,L',If, f;:F",iäfil:
$:å"-.?än"åXn"{?i;.?tl:

grimmer' samtliga väljs på ett

Ängsparken blev nam'
net på den park i Slutarp
som ligger i direkt anslut'
Kommitt6 för isbanan: TorÄngsgatan
björn Johansson' Göran s-i-lv^anning till bl a
der, Jörgen Lilja' Kjell-ove
Det
Björkångsgatån.
och
och

står klart uft"" iitAugt- Karlsson' Rolf Andersson
kvällens arsmotå ä"e-a ffff""["i*ilff;"f rirH*:l:
Kinnarp-Slutarps Väg' ;;;itc; val,s iå eu år.

förening.

Mötet diskuterade också uppsnyggning av infarterna och berlut.du ait sty.else.t ska ta kontakt med resp. ägare för att få
till stånd mer inbjudande infar-

ter. Det gäller främst infarten
till Slutarp från FalköPing.

Diskussion fördes också kring
Kvarngatans utfart till Falköpingsvägen, som är mYcket

trång och besvärlig för tung trafik. Vägverket ska tillskrivas.
I övrigt kommer lekParkerna
att rustas upp under våren och
ytterligare en del arbeten Pågår

för att öka trivseln inom

sam-

hällena. Ordf. Båsse Johansson
omvaldes på Ytterligare ett år
liksom styrelseledamoten Rune

och

Assar Karlsson valdes På två år'
Kvarstående är Anders Andersson och Karl-Gustav Johansson.

aktiviteterna

316

Valberedningen Siv Bemerhag, Assar Karlsson och Elisabeth Dahlalv hade giort ett bra
jobb och efter att ha Presenterat
lin [sta över val, omvaldes de

uppl. Valdemar Svensson

la foton och kartor, och bland

till

Styrelsesupp.: Tord Torstensson (omval två år), Kent

son, nämligen Harald Eriksson
och Tommy Larsson. StYrelses-

med en liten utställning av gam-

31/12 1991

(omval två år).

i stYrelsen
är sekr. Carina Thörnqvist, kassören Heldne Georgsson och ledamoten Lennart Helmersson,
som också är Länstyrelsens representant.
- Två nya revisorer valdes efter
Arne Persson och Erik Svens-

Frökind"

Persson

(kvarst. 1992), Bernt Berti$son

Lennartsson. Kvar

husförhör och där kyrkoherde
Olle Hultberg, Äsarp, medverkade. På Liden har även anordnats en linberedningskväll, där
Ing-Britt Fransson, AsarP, var
instruktör.
Ärets bussresa gick till Torsö
i Vänern. Hembygdsföreningen

deltog även

val två år), Inger

Foråningåns ordf. Bengt Sa-

muelsson avtackade som avslutning på årsmötet revisorn Majru
Car-is.ott, somavsagtsigåterval'

g4-o

Sport

Lördagen den 28 mars 1992

i lfiriäå'+'" a

Rö dako rsstämma

Stafetten loekade tio IaS

Kinneveds rödakorskrets har

hållit årsstämma i Kinneveds
församlingshem. Kretsen har
medlemmar. Medel och anslag ur kassan har utdelats till:
246
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A rsmöte med

Katastroffonden 10.000 kr. Distriktets projekt 2.000 kr. Ungdomens röda kors 2.000 kr,
Kamphfonden 1.000 kr. Bössinsamling för krigens offer 5.205

kr.

Olsson, kassör, Brita Wilgotson
sekr.
Revisorer: Berit Samuelsson.

De i tur att avgå ur styrelseri
omvaldes på tre år. Efter Arne
Gustavsson som varit styrelsemedlem i många år valdes Inga
Ax. Nyvald i styrelsen är också
Bengt Samuelsson.

kyrkoltören

Tyra Leifler.

Kinneveds lyrkokör
har hållit årsmöte i för-

Majbritt Johansson.

samlingshemmet.

Av

årsberättelsen framgick

att kören haft 13 medlemmar
och 30 körövningar och bl.a.
medverkat vid kyrkans högtider, 10 gånger samt på Valborgsmässoafton vid elden i
Axtorp. Kyrkokören firade
50-årsjubileum på tacksägelse-

Resekommitt6 för körens ut-

flyktsresa: Birgit Andersson.

Kantor Elisabeth

tackades
varmt av ordf. Sven Andersson
för hennes fina arbete med kören och även köimedlemmarna
tackades;

Pappersinsamling
måndag. Bunta väI. Tack på
förhand!
Klnnarp-Slutarps lF

Jubileumsinsamling

kr. Valkollekt

3.767.40
5.500 kr.

2.314

kr. Riks-

insamling
Handarbetsauktionen
bringade L7.422kr.

Revisorer Karl-Erik Torstensson och Leif Filipsson.

Utmärkelsetecken för fyr"

Karlsborg den 23 maj. Förtjånstmedalj i guld till Gurli Sjöberg,
förtjänstmedalj i silver till Barbro Hermansson och förtjänsttecken till Barbro Jarlsson och

Valter Gustavsson.

dagen den 13 oktober. Jubile-

umsprogrammet framfördes i
kyrkan av kören med förstärkning och leddes av kantor Elisa-

beth Henriksson. Kantorerna

1
1

Gå.rd'agens traditionsenliga

sertimmarskjutning

i

under de 50 åren var inbjudna
och medverkade vid samkvämet i församlingshemmet.

Kinneueds slguthall haile samlat tio

d"eltaganiry la'g 4]I start. Tärslingen på,börjades krtng seetid,en ig&r kDti[ och aoslutad,es
knng rnid,natt. Hör sgns.n&gra ats de deltagande sleyttarnafr.u-Mats Soernsson., Josephine Lundholm, Lennar-t Lnilersson, Louisa Corlsson och Claes Samuelsson. (i'oto: ban

pet Hus" i församlingshemmet
den 22 april då Torbjörns kyrkokör gästar.
_ Det blev omval av.styr_elsen:

Nilsson).

Igår kväll awerkades den Stafetten som påböriades
numeratraditionsenligasextim- runt sextiden igår, *"d du.r
marskjutningen i luftgevär i första skytten i
l.g, U.raf.Kinneveds skyttehall.
nades håila på "är:.i
till midiatl.

KINNEVEDS PASTORAT
VI BÄR FRAM VÅRA FASTESPARBÖSSOR i samband med
nedanstående gudstjänster PALMSÖNDAGEN den 12 april
KINNEVEDS

Kyrkokören inbjuder till "Öp-

lokal anknytning i sextimmarskjutningen var Sörby-Odensberg, Mullsjö, Fredahi i Åsarp
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Jimm,y sköt segern, tilllfurkerör
Lördagen den 11

Frölcinds veteraner

1992

suveränai "tvåan"!
Totalt överlägsna har Ken-

neth Palmqvist och Bengl Persson från Frökind varit i veteranernas division II.
Efter att vunnit samtliga sina
åtta matcher i seriespelet, avancerade laget upp till "ettan" nästa inomhussiisong.
Frökinds TK har länge och
väl fört en anonym tillvaro i tenniskretsar. tills det här året.
Föreningen som endast består
av ett fåtal medlemmar har ge-

:i#rn.

ffi.
#tffi.

nom duon Bengt Persson och
Kenneth Palmqvist fått uPP ett
lag

till division I i veteranernas

4S-års-klass.

Frökindsduon imponerade

stort genom hela den gångna

division ll-serien och gick obe-

segrade igenom seriesPelet,

med maximala 16 poäng. Närmast bakom suveränerna Frökind slutade Tidaholms TK, sex
poäng efter, medan FalköPings

TK hamnade på femte och sista
plats.
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Fino fromgå,ngat hod,e den hiir Ki.nneueils-tri,on, oid gå.rdagens finoler i_sIal-D_M i luft'
geoai. Frlo trllono Dahlöhs, Jimmg Lind.roth och Marta Karlsson. (Foto: Margoreta

,

Boman)

Ir går
rurdrsr rro ir
.Yålvr uss finalerna
tsrdr avgjordes
sko_l-DM på-

luftgevår.

,^

med tolv poång. Både Maria

och

Klass L 13:

1)

skolan 293; l0) Josefrn Olsson, Sylte
skola 291; 16) Ervin Alukic, Fredriks-

Marita Lindbom, Sjun-

!'r t'å"d.g."
vdr ua5s I, l?1$^:l^:l'"].91 Til*,.^?l I'*,,"T:
duru'J Jt1"tu""
Jimmy
DÄJuLEr'iill
^trrdqvist, sylte lkoh 300; 3) Niklas
:om bekant i Kinneveds skytte-

I i.ia"""ror, Nossebro skola zee;4) LinKinneveds skytteförening förening.
da olsson, sylte skola 299; 5) Miljan
stod som arrangörer och i Oden- I klass Ll1 noterade Markus Davicevic, Nossebro skola 298; 6) Maghallens skyttehall var ?2 skyttar Giiransson från Floby - nus Gustavsson, Flobv skola 296; 7)
" skola' en
från tre distrikt samlade ror att fin fiardeplats.
ffilll'"i*,",lm"ij#:3å.åI:l:
göra upp om DM-tecken.
,
skola 296; 9) Tommi Mursu, Vårsås
Resultat, ;kollDM luftgevår.
Det blev ön hemmaseger. I L
.kol" ZgS;'tOj O.vid Lindroos, Central"
15 R sköt Jimmy Lindroth från , {1"::: l1: 1) S-ven Haglund, Äsaka skolan Hjo 295.
Kyrkerörsskolatr h.lt p_erfekt. *:tår:1t-:fl:i""; 2) Johan riberg, Bil- Ktass r, 15 Rr 1) Jimmv Lindroth,
K-vrerörsskolan.300,Poåing; 2)-Hanna
pott. ö(ru
po- r.^r,full pott,
Bp_I:
Han noterade rull
ft,1Hilä:"5i,,å"Xoåifl#r,"'ri"*"
l.r'"]tiläö"ii;:.ääöffi"tl;
"u.-.^--T-?:i3}**:?:-1t
poäng
äng och vann med tvåa
Görmsson, Fioby skola zgz, Sl öf"." ,"].=.or,Nossebroskola2g8;nl"r*"_l
tillgodo på Hanna Wenneberg, laluels;on, K!n11ns..skola.n7:^? I i<ä", Johansson, Sylte skola 298;5)1
Peter Skoglund, E_karåiLngskolan zeel I
Sylte.
ää;"i" iilt-';, Sytte skola 29?; 6)
-En
7) John Knapasj?lll-li::*:.l3,?9e tt
silvermedalj blev r^+ r^iii" pr..'.', Daltorps skola 297; ?il
MariaDahrår,,, xi"r",ti"lii."iå
#9..m:m_';u:lr;1"*:lrl
sköt 267 poåirg och var distanse- i#ä:åf:!,ffåä5":?i?j,
Tomas JohanJso+. satil..rr..r"
!g6; iii
f# ,nr, ,) *rr-ond Björk, KyrkerörsJohan Lundin, Floby skola 296;
t2)
1ad av segraren Kristoffer Anders
Skoog, Flobv skola 294.
Äberg från Petersbergskolan

1

ääö

bergsskolan 274.
Klass L 15 S: 1) Kristoffer Åberg,
Petersbergsskolan 279 poång; 2) Maria
Datrliilv, Kyrkerörsskolan 262; 3) Anders Sjöberg, Daltorpsskolan 262; 4)

Patrik Larsson, Teglaskolan 254; E)
Johan Axelsson, Nybroskolan 2bl; 6)
Helena Karlsson, Kyrkerörsskolan
241.

Klass L 17: 1) Jörgen Andersson,
Arthur Lundqvist skolan 28lt poäng; 2)
Jens Weborg, Vadsbo skola 273; B)
Magnus Apell, Kavelbroskolan 25?; 4)
Krister Karlsson, Våsterhöjdsskolan
254; 5) Ama Engström, Volvoskolan
251; 8) Linda Gunnarsson, Å[ebergs-

gymn2?f.
Klass L 20: 1) Marko puranen. Alm-

ås skola 272 poängi 2) Hanna Jansson,
Kavelbroskolan 263; 3) Daniel Andersson, Bergsåters skola 256,

Seriesegrore

i

oetero,nernas 45-örs-lcloss, dittislon

fraifrrat TK, genon d,tnn ft-o

Bengt Persson.

Il,

bleo-

Kermeth Palmqoist oeh

tq?il" oq-

ll

