Kiwueu e d,s herde aat aclt'ad'
Prosten Uno Mårtens'
son, under många år kYrkoherde i Kinneveds Pastorat avtackades i samband med högmässan i
Kinneveds kvrka. I sin

avskedspredikan hade

prosten åmnet "åkta eller
falsk fromhet" och han
gav församlingsborna att
minnas bibelorden: "min
fromhet år åkta när jag
med glädje vill arbeta i

Herrens vingård".

I

samband med gudstjänsten

där kyrkokören medverkade så

överlämnades Presenter från

pastoratskyrkorådet och Kinneveds och Brismene församlingar. De övriga i Pastoratet ingående församlingarna hade tidi-

gare överliimnat sina minnesgåvor.

Kyrkan var fullsatt och också
nästan församlingshemmet där
pastoratsborna passade På att
deltaga i kaffesamkviimet, och

de som inte i kyrkan hunnit ta
avsked av sin herde kunde nu

göra det. Innan kyrkokören

sjungit psalmen "Jag år med er
alla dagar" hade Uno Mårtensson och fru Gertrud också hunnit med att tacka sina församlingsbor för det fina avskedstagandet när församlingens herde
går i pension. Kyrkans Ungdom
i pastoratet svarade för kaffe-

kokning och servering denna

dag'

Text & Foto:
JOSEF JACOBSSON

TGIF-Kinnarp/Slutarp

1-r (0-0)

MåI, TGIF: Catharina Lundgren. Kinnarp/Slutarp: Karin
Torstensson.

Karin Torstenssons mål

en

kvart in på andra halvlek såg
ut att bli avgörande, men i den

allra sista minuten fick TGIF en
hörna och på den kunde Catharina Lundgren forcera in kvitte'ringen til f -1.
- Det kändes förstås väldigt
snöpligt, åven om oavgiort i sig
inte var helt oråttvist. TGIF var

klart bättre nu ån i våras. sa
Thomas Westerberg i Kinnarp/
Slutarp.

- För oss var hörnmålet naturligtvis fantastiskt. Kul för gejerna, de bådejobbade hårt och
spelade bra ddn här kvällen, sa
Stig Andersson i TGIF.
Det var jämnt överlag hos både TGIF och Kinnarp/Slutarp.
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FKIK C-Kinnata/Slutata
r-3 (0-2)
MåI, FKIK: Catrine Johansson. Kinnarp/Slutarp: Karin
Torstensson 2 och Jeanette Ragnarsson.

Kinnarp/Slutarp

Sorti fr&n Kinneoeil, Prosten,Ilno Må'rtensson med' hustrt'
C"Åäa Uitmnar Kinnetseds kgtlea på' söndngseftermidda'

sen.

Rödakorssamkvåm

pensionårer

kretsentillkaffesamkvämpåtis-

åT."*i:äilf:

t

spektive inbjuds av rödakors-

re-

FKIKC

för vårens förlust på Kinnemo

,tqqX-CIå'3l

med
å,1#å::1:
Kinneved-, Vårkumla- och .r*e* åusikkår sjunger och
Luttra-pensionärer med _ re- spelar.

fick

vansch på serieledande

oideofilma'
Ordförond,e i Oastnratskgrkorå.d.et Sune Harrysson, Anders M-årten^sson som
och IJrw M&rteirsson oid. ausl<edslenf,fet sam, serTterades ou
t:;;;"w;iiiÄtE"åÅd
Kgrlenns Ungd.on.

och vann tåmligen råttvist;
- Jo, vi var väl något bättre.
Men kanske hade en uddamåls-.
seger mer speglat händelserna
på planen, sa Thomas Wester-

berg i Kinnarp/Slutarp.

Det var en ganska öppen,

chansrik och trevlig match. Det
syntes att det var två av topplagen i serien som möttes.
I FKIK var det jämnt överlag,
medan trion Jeanette Ragnarsson, Karin Torstensson och Josefin Gårdh skall nämnas i gästernas las.

-
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Kinnarp/Slutarp -Valtorp 0- I
Håkan Svensson är Valtorps

matchvinnare nummer ett och i
lördags slog han till igen. Håkan

forcerade in en frispark till seger med 1-0 när bara tre-fvra
minuter återstod och såg därmed till att koppla av (?) Kinnarp/Slutarp från toppstriden.
- Oavgjort hade väl varit

mest rättvist, det var ganska för-

siktigt från båda håll eftersom
mycket stod på spel. Blött underlag brukar ju ofta innebåra

en hel del öppningar, men idag

var det tillknäppt, tyckte Björn

i Valtorp.
Göran Olofsson i Kinnarp/

Ottosson

Slutarp höll med:

6 skäl att välja en
Mercedes Diesel
@ Kvalitet och komfort.

Hå.lcan Soensson - matchjiilte for Valtory.

- Det blev ganska mycket

spel på mittplan och visst skulle
Jan Callenvik i försvaret och
det varit delad pott. Jag tycker
lnsparken som deras mål till- inhoppande mittfältaien Jonas
kom på var lite olycklig, i mina Arnesson var hemmalagets bäsögon var det kamp om bollen ta, medan målvakten Mdttias
från båda sidor i den situa- Jansson och backen Jesper Frölin märktes i Valtorp;
tionen.

t?F1l-'o9-3t

Ingen diesel är lika pålitlig,

tyst och bekväm som en Mercedes.
En diesel har ett mycket
högre andrahandsvärde. än en bensindriven bil.

@ Högt andrahandsvärde.

@ KAT-rening. Alla dieselmodeller
@ Bränsleekonomin är redan idag

är nu KAT-renade.
god. Enligt för-

slaget att ta bort km-skatten blir den ännu bättre ca 1:- billigare per mil om man t ex kör 5000 milår.

UTFORSÄIJNING

på en 92:a. När km-skatten tas
bort blir, enligt förslaget, fordonsskatten hälften så
hög på en 92:,a jämfört med en 93:a.

@ Lägre fordonsskatt

@ Årsmodellsrabatten.

92:orna måste säljas eftersom
blir därför extra

93:or.na är på väg. Priset på en 92:a
bra. Atminstone fQl dig som kund!

92:orna är snart slut!
BRÄNSLEDExLARAIIoN: FÖRBRUKNING BLANDAD XÖRNING 0,64 - 0,83 L/MII.

D) Bil&Motor'

---

SLUTARP TEL 0515-333 30

Nu

säljs de sista 92'.ornaav Nissan Sunny och
Primera, det finns massor av pengar att tjäna.
Trygg^ och ekonomiska att äga med marknadens basta nybilsgaranri, 3 årl10.000 mil.
Säkra och komfortabla att köra. Primeras
unika väghållning fick 5 geringar i Expressen:
"Bättre än så här kan inte en bil i den har
klassen vara." Välkorunen
ln Ior en Drovtur.

SU]{]{Y PRIMERA
BRÄfist

tDtil.ARÅTI0il Bt.t(öRt'ltNG0,63{,84

yf,ilt.

|(0STNÄD

i 500fiil.6.01 s8.01 4: (920/01 ).
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Milj onlast från Kinnarps
förstördes av pyromAn
Ett

långtradarsläp

från Kinnarps AB ut-

sattes i föngår natt för
ett pyromandåd, ,strax

utanför Arvika.
Någon tände eld på
det parkerade fordonet.
Släp och last, tillsammans värda en miljon
kronor, totalförstördes.

i

Det var strax efter midnatt
förrgår som Arvikapolisen

och brandkår fick larm om
en brand vid Parkhallen i

Arvika.

Långtradarsläpet,
vilket innehöll kontorsmöb-

ler och som senare alltså visa-

de sig tillhöra Kinnarps AB,
var övertänt och gick inte att

- Ett nidingsdåd, är också
den förklaring som Kinnarps

Kinnarps-Slutarps
Vägförening
som handlägger gator, belysning och grönområden inom tät-

orterna Kinnarp-Slutarp har
under sommaren medverkat till
att banvallen Kinnarp-Åsarp

i ordning som cykelled.
Föreningens styrelse har nu

leverans- och transportan-

stållts

rädda.

svarige Roland Bertilsson

Av allt att döma hade någon med avsikt tånt eld på

fåu.

beslutat att icke vidare engage-

släpet, efter att ha vittjat släpet. Arvikapolisen hittade fyra stolar vid sidan av släpet
och fick senare under natten
samtal.från SJ då ett tåg kört
på möbler som ställts på ett
jårnvägsspar i närheten av

brandplatsen. Teorin om ett
pyromandåd stärktes då det
under samma natt förekom
sex mindre bränder på olika
platser i Arvika.

-

Sådant händer

i bland.

tyvärr. För ett halvår sedan
stals en hel lastbil för oss i
Stockholm. Det hittades tom
senare, berättar han.
Att miljonlasten förstördes

innebär inga förluster för
företaget, mer än att kunderna i Arvika får vänta ytterligare ett tag på sina varor.
Lasten var försäkrad.
BÖRIE ANDERSSON
16r'c!

1-'tt{ -a

ra sig i leden. Skyltarna

som

markerat ridning förbjuden har
också tagits ner.
Vid besikning av grönområde

vid Kulebacken har

o Kinnarp/Slutarp
Ingemar Bruto till Kinneved

styrelsen

beslutat att en del stubbar och
stenar ska bort och det arbetet

Kyrkoherde Ingemar Bruto

kommer att göras under hösten.
Vidare kommer också dikesdränering att ske och slangar
läggas ner i området väster om
Slutarps station.

'

a
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har Ingemar Bruto haft tjänst i

Kinneveds pastorat. Han
tillträdde den 1 sept. samtidigt
som prosten Uno Måttensson

sam i Varv och Valstad.

de

-

-

gick i pension. De senaste åren

kommer i fortsåttningen att upprätthålla tjänsten som kyrkoher-

i

Falköping och var tidigare verk-

tr(innar ps 50 år:

EaA oeh

Jarl

s|rcupud,e

$lorföretaget
Storföretaget Kinnarps har i dag en 50-årig verksamhet bakom sig och jubileumsfirandet har inletts
i dagarna.
Grundarna av Kinnarps år Evy och Jarl Andersson. De köpte sommaren 1942 en konkurshotad snickerifabrik i Kinnarp. Han var 27 är och hon 24.
- Det går aldrig, sa ortsborna, om det unga, nygifta parets företag.
Men Evy och Jarl kom farhågorna på skam. De
övertråffade alla föryäntningar och i dag har fabri,
ken växt ut från begynnelsens 400 kvm och två anställda till 97 000 kvm och 640 anställda.
I dagens FT medfö[ier en 28-sidig annonsbilaga,
som beråttar sannsagan om Kinnarps'under 50 år.

,/'1:1

EDA
av ocn^Jarl Anctersson,, grundarna ans
ans Kinnanps. Båda iir dagligen engagerade
iuo
uppgifter för företaget,, trots att det.för
det för snart 20 år sedan auärllmnadZs-till d"e
tre sönerno, 4"?ry, Assar och ola Jarlsson. (Bitden ur dottern sibglla Jacobssuns jubileumsbok om
t3.;i,:)_/r?., r\ .1

-

företaget).

Ingemar Brato

Ve'liiiä'i. biod,lare med, sting
Biodling år en mycket
nåringsgren.
[qr[r6dEreu.
Från början tog männigammal

ldag år det inte ovanligt att se
v'rrrv4 r<ur6'r
skyltar
långs vägkantertia
vsEÄdrrsrrra sulll
som

berättaratthärfinnsdethonung

SOm

Biodlingen är ett intresse
engagerar helaafamiljen,

skor till vara
o Lårkännabina
vare den
dci honung
hnn,,-o att köpa.
f,årLånnrhinq
och det va)( som vilda bin
- Skyltning är ett sätt för de Bina blir kära husdjur för biframstållde och efter nvetablerade. biodlarna att ollg1ng som lär känna sina små

oil som
::o^1*tllsispå,,trorverna
är en hångiven biodlare'"klo*:F-tfl,-"-"1
- Bin sticks bara når de är
biodiif;; iil;;l;;;"
o"r.'Äiäuglffi3;il*
rruna
mina rorsf,a
ruag rlnns manga ..- .r.ag-.snaffade
rörsra eler
:il?"ffij}tåä'j,äY#:;
om de år en sen generation
"iF,,llYaqe
_
- !r,u.nsa
,^,_
urDdrutducu ror
för tio-tolv.
Lro-folvr ar,
år. sese- i korsningar
hångivna biodlare,
handvåxtef.""-råpui

Verna ..å*'
?:**:t]:"
dan.
Idägharjagsjusamnauen,
rqas
narJag sJy.:"*h:il1.1' ser.
"
car
Lagerstrand i Ha'rsangr
säger
hoi
rr:__^_-^r
!__
Kinneved är en av dem.-' ;ffii; och tortsätter entusti-

melan olika bira_
mellan
bira-

Eft,er ett tag

lår man sig

höra på binas surrande om då
är harmoniska eller inte. Är de

inte nöjda låter de lite annorlunda, beråttar Verna och talar om
att bina också påverkas av vädret och det är något som också
hörs på surrandet.

I

en litet uthus lwr Verna, redslwpen hon anuiind.er

biodlin4en.

till

Verna uid en ats sirn, bikupor hemmq på gå,rden

i

i

Halsöng

Kinneoed..

o Samhållet
sedan genom att vattnet i det I .^- Ett bisamhälle kan också
dag den t2 septem_
f toppen på den strånga hier- hopsamlade dunstar
lylsj:T.k.Tler
släs ut om bina råkar bli besprusamtidiet
vi art finnas på
arkiska ordningen som råder i som rörsockret
!..I:li
bildas och ori_ tade av diverse bekämpnings- Drora. rorget i Falköping för ått
bisamhället huserar drottning- vandlas till druvsocker.
medet när de är ute och samlar
en, samhållets. enda fortplant31:?rr. om
.biodling och sala
bina medlet på sig nonung,
berättar Verna.
11ektar.
_Får
ningsdugliga hona. Under sig
I får inte komma in i
o Slungningen
sitt samhälä
har hon arbetsbina (sterila ho.
Inne i kuporna bygger bina i bikupan igen, berättar Verna.
nor) och drönarna (hanarna) de vaxkakor i löstagbara
o Såttatileva
ramar
som sköter allt arbete.
o Biodlareföreningen
som odlarna sätter dit. Honung_
Biodlingen
är såsongsbeto_
Bina arbetar hårtför att samla e-n tas
Verna är medlem i Falbygsedan
sitt vinterförråd som biodlarna skattning, där tillvara genom dens biodlareförening, där ön- nad.
biodlaren plockar
Vintern åir den lugnaste
sedan beskattar.
^ -.
fram vaxkakorna och "cäntrifu- tustiastiska biodlare regelbun- årstiden,
då ägnar man sig mest
Arbetsbina ger sig ut för att gerar" dem
det träffas för att diskutera bin. åt att se över utrustnirrg
i en honungsslunga.
och ,å_
samla pollen och nektar från
Det år
genom föreningen dant. Våren, sommaien
och
- Jag slungar tre gånger om som också
blommorna etc. De flyger tillhonungsbedömningen
hösten är mer hektiska.
baka till kupan med det hop- året, berättar Verna och visar skeq, medlemmarna lämnar
- Att vara biodlare är ett sått
samlade. Honungen framställs på alla de tillbehör som hör till
biodlingen. Hon har dem i ett prov på sin honung för att se att att leva. Det gör dig intresserad
litet uthus i närheten av sina den uppfyller alla de krav den av naturen och vädret, säger
kupor.
ska. Här lär sig medlemmarna Verna som har bina som ett av
]

]

I
I

o

Sårbara

Den som blivit stucken av ett

bi vet att det kan svida till lite
grand. För biet är sticket värre.
När dess gadd fastar och rycks

loss rycks också giftkörtlarna
och en del av tarmen med. Skadorna blir så stora att det attackerande biet dör.

Bina är också känsliga för

andra faktorer. Ett helt samhälle kan slås ut av varroakvalster och amerikansk yngelröta.

också mer genom olika studie-

cirklar etc. Genom riksorganisationens försorg kan medlemmarna nå ut med sin honung,
föreningen distribuerar den
över hela landet.

sina

fritidssysselsåttningar

bredvid arbetet som narkossköterska på Bassjukhuset i Falköping.

- I år har det varit ett förhållningsvis bra honungsår. Att
Varje år har riksförbundet det, trots torkan blivit så mvcket
också ett tema, årets är Bättre båir i år kan vi tacka binå för,
menar Verna.
miljö med bin.
Det är ett intresse som ock- Föreningen kommer att så -kråver
bia ögon och en stark
delta'i riksförbundets SRB Sveriges biodlares Riksförbunds rygg, skrattar hon och visar hur
landsomfattade kampanj, Ho- tung en ram kan vara.
MARITA WASS

E

Kqrsberga-Kinn./Slut. 0-3
Korsberga hade inte heller
ddn håir gången någon lYcka
hemma på Kullaborg, trots att
laget länge var.med i matchen.
Efter en måIlös första halvlek
avgiordes tillstälhningen inte
förråin en kvart före slutet när

gåsternas Mikael Bolinder giorde 0-2.
- Jag tycker att vi skapade
väl så många chanser sorn Kinnarp/Slutarp. Tyvärr har vi ingen

som kan ta vara på tillfällena'
menade Ingemar Siljehnlt i
Korsberga.

Giiran Olofsson, tränare i

KinnarpiSlutarp,

var

förstås

n sp r ö d, rnad,onna, eller

Kinnata/Slutarp -Våtterfl

e-0 (?-0)

Mål, Kinnaqi/Slutarp: Karin
Torstensson 2, Petronella Silverstrand 2, Gunilla Kullman 2,
Annika Svensson, Cecilia Hagnerud, Jeanette Ragnarsson,

nöjd med trePoängaren.
- Efter en dålig första halvlek
kom vi igång med sPelet bättre
i andra halvlek och det berodde.
en del på att vi fick en bra start
med ett tidigt mä.

Det viktiga 0-1-mäet

.

Kinnarp/Slutarp spelade riktigt bra fotboll i en halvtimme,

sköt

men sedan var det ingen vidare
skårpa i agerandet. Vilket i och

Kristian Ek. Mattias Johansson

faststållde slutresultatet fem minuter före slutet.

för sig var naturligt. Efter 7-0 i
paus var det naturligtvis svårt
att mobilisera den råtta viljan.
- 9-0 var faktiskt i underkant, Om vi hade haft samma
skårpa i första som i andra halvlek hade vi giort 1S20 måI, be-

Liberon Stefan Berger var
båst hos gästerna och åven
Fredrik Ek var duktig.

I hemmalaget mårktes lib6ron
Tommy Johansson, sPelmotorn
Tord Brandh och Magrrus Fasth
var en årlig kå'mpe i kedjan.

råttade lagledaren Peter {ohansson.

Karin Torstensson och Sofia
Jarlsson var de.-som höjde sig
över mångden i matchen mot

t9'4L*o4 -ctf

Vätterflickorna. r6l6a
t t i1-<Ij-sf
_

,

Kinnarp/Slutarp-Brandstorp 9-2

I
;

Brandstorp är hopplös jumbo
i division Vl-fotbollen. Det blev
en nybverhalning i gfu kväll på
Tångavallen i Slutarp och efter
9-2 i baken har nu laget på sina
18 matcher åtta giorda och 134
insläppta måI. Trots nederlag

på nederlag håller laget

sam-

man och uppträder som juste

idrottskillar och det ska dom

t hyllas för.
Trots den överlägsna segern
gick det inte alls som på räls för
Kinnarp/Slutarp. Matchen innehöll långa perioder av dåligt
passningsspel men ändå blev

det en hygglig

utdelning.
Brandstorp hade för övrigt
matchens första chans till mål
på en boll som tog i ena stolpen
och räddades på mållinjen av
I målvakten. Sen kom fyra hemmamåI, det första efter 20 minu' ter genom
Mikael Bolinder. Han
giorde också 2-0 efter 25 minuter, som följdes av 3-0 av Patrik
Carlsson i 33:e. Mattias Brisbo

Div V Skövdegruppen
Värsås-Kinnarp/Slutarp

3-2 (r-1)

MåI, Kinnarp/Slutarp: Sofia
Jarlsson och Cecilia Hagnerud.
Kinnarp/Slutarp hade ingen

ordnade

halvtidsställningen
4-0 på straff i 44:e minuten.
I andra halvlek giorde Jörgen
Andersson 5-0 på frispark efter
sex minuter. Jim Persson reducerade på straffspark och efter
en kvart gjorde Bolinder sitt
tredje mål och 6-1. Minuten
senare kom 7-l genom Mikael
Larsson. Halvtimmen var spelad nåir Fredrik Ek dundrade in
8-1. Sen kom reducering i 35:e

minuten genom Klas Larsson
och slutresultatet 9-2 i 43:e minutep genom Daniel Andersson.
Jörgen och Håkan Andersson
var tongivande i hemmalaget
och några bra perioder hade
också Jan Callenvik i ett annars
jämnt hemmagäng. Stefan Andersson var den som nårmast
kunde mäta sig med hemmaspelarna och far bästa gästbetyget.
50 personer tittade på ett hemmalag som har siktet inställt på

att hålla sig kvar i toppskiktet
hösten ut.

lXgl-rt?: rU

En spröd
ropa.d,e

rnoÅ.onno

i

tu;nme alls med Fru Fortuna i

porslin, oail ger ni mig för den? Det fr&gar Karl-Gustars Ahl,

söndagens bortamatch mot

som

Värsås. Dels så missade laget

nör Ki.nneoeils skgtteföreninghöll loppmarknad och auktion. (foto. GlennWelan-

de flesta av sina chanser. samti-

il'er).

En spröd madonna i porslin,
eller en gammal halvtons så kal-

lad kallmangel av golvmodell,

eller varför inte en av 60-70-talets låga soffor till fyndpris? Piedestal dårtill och lite udda koppar och fat, bokhylla och diverse
böcker.

-f-

I
I

Det fanns lite av varje att in-

handla när Kinneveds skytteförenings å,rliga loppmarknad

och auktion ägde rum på lördagen vid skyttelokalen i Kinnarp.

Regnet hade kanske en viss
hämmande inverkan på försäfi-

- åtminstone den som
skedde utomhus, men ändå hade en hel del folk samlats för att
funda bland auktionsgodset. Elningen

ler varför inte pröva lyckan i
pilkastning och' lotterier, och inte minst, umgås och träffas.

så avgiorde Värsås med bara en

minut kvar att spela.
- Det var en ganska jämn
match och det här är sånt som
händer, tyckte Thomas Westerberg i Kinnarp/Slutarp.
Vid ställningen 2-2 en bit in
i andra halvlek hade Kinnarp/

Slutarp ett par fina chanser,

Sporthallsmötei
Frökindsgården

I I kväll blir det offentligt möte
I i Kinnarp/Slutarp om den s k
l "sporthallsrockaden". Kommu| .nens "toppar" kommer på beI sök för att orientera om det akI tuella läget och tillfälle ges till
I frågor. Mötet blir i FrökindsI gården och inte i Lokal Frökind,
I som den här kvällen iir upptaI- Be.t av danskurs.
t ??,1."<>?- is-

digt som Värsås satte sina. Sen

men det ville sig inte den här
gången. Annika Callenvik, Karin Torstensson och Cecilia Hagc

nerud var lagets bästa spelare
för dagen.
fi,):I_ a,l _tS

:

"Kommunen får inte rnissa chdff3'årf'
Falköpings kommun
får inte bomma en sådan
hår chans.
Det tycks vara den all'
månna meningen bland
Kinnarps/S lutarpsborna

-

om den Sporthall

som

kets behov av större lokaler och
att att fritidsgården behöver nya

lokaler.
Lokalförändringarna innebär
att sporthallen används av eleverna i Kinnarps-skola och den
gymnastiksal de har idag kan
då göras om till två klassrum så

Kinnarps AB erbjridit sig
att bygga på'orten.

att eleverna som ska börja sjuan
kan gå kvar i sin skola ett år till.
Det är det som påverkar skolor-

gare berättat erbjudit sig, att
bygga en sporthall i KinnarP/

na i Falköping.

Kinnarps AB har som FT tidi-

c Mångafrågor
De många samlade

Slutarp. Kommunen får utnYttj a

hallen i utble mot att man betalar vad det kostar att driva den
samt fem-sex procent av bYggkostnaden. Resterande kostnader. som lår sluta någonstans
mellan tre och fem miljoner kro-

nor står Kinnarps AB för.
I tisdags kväll inbjöds till en

informationsträff om hallen i
Frökindsgården. På Plats för att
svara på frågor fanns kommunalpolitiker och förvaltningschefer.

För att få råd med de extra

kostnader som kommunen måste skjuta till måste de sParas in

på andra håll, exemPelvis ge-

nom att man samutnYttjar kommunala lokaler på annat sätt än
idag. Det påverkar kommundelen. men också centrala Falköping, något som tidigare redovisats i FT.

1
I

I
I

- Vi har inte pengar att Prioritera för en sporthall idag. Men,
kan vi samutnYttja lokalerna
och på så vis sPara Pengar kan
det vara möjligt, inledde Lars
Elinderson, moderat kommunalråd.
Utredningschefen Ylva Mtihlenbock, en av dem som arbetat
fram det förslag om samutnYttjning av lokalerna fanns På Plats
och beråttade bland annat att

man i arbetet tagit hänsYn till
den tänkta centrumbildningen
för Kinnarp/SlutarP, bibliote-

hade

många frågor och funderingar
som luftades.

- Hur

kommer tillvalen för

eleverna i sjuan att påverkas om
de far gå kvar här istället för att

fortsätta till KinnarP. Hur kommer det att firngera för dem när
de ska börja i Falköping i årskurs åtta? undrade en röst ur
samlingen.

- Detaljplanen är inte klar
ån, men självklart ska vi hålla
ihop klasserna i den utsträckning det går. Långre fram, om
det blir en sporthall kommer

kommunen att kontakta alla de

intlessegtupper som berörs.

Frågan om tillval är svår att svara på idag, sade Lars Fällström,
chef för barn- och ungdomsförvaltningen och hänvisade till
den nya läroplan som idag ligger
på planeringsstadiet'
- Under många år har vi haft
våra skolor uppbyggda efter de
olika stadierna, låg-, mellan-

och högstadiet.

Hådanefter
kommer vi att inrikta oss mer
på att ha s!.olor med årskurser
ett till nio, en idd som också
stämmer överens med kommunens skolplan, fortsatte Fällström.
- Det ä1 ingen omöjlighet att

.

sjuorna i ÄsarP i framtiden får
gå kvar i ÄsarP, sade Stina Lin-

narsson (m) ordförande för

barn- och.

ungdotnsnämnden

och lugnade dem som menade
att det inte är bra för eleverna
från Åsarp att gå i två olika sko-

-

M&nga somla.d.es i Frökind.sgå,rden på. tisdagskuöIlen diir en eoentuell sporthall i Kinnaryl Slutorp diskutera.iles. (Foto: Rune Lind'blod)
samlingslokal också, sade en
danskurserna hälas? var andra
Biblioteket i Kinnarp/Slut-

arp varit allt för styvmoderligt
behandlad länge, menade Elinderson som inte föll för den id€n.

o Samlingslokal
Flera röster ur samlingen ansåg att det var viktigt att lokal

Frökind finns kvar som sam-

lingslokal.
- Att göra om Lokal Frökind
till bibliotek är ett slag i ansiktet

för

Frökindsborna.

Var

ska

frågor.
- Förslaget år inte giort för
att förolämpa frökindsborna,
svarade Elinderson som mena-

annan röst i publiken,

Fastighetschef Bertil Svardn
konstaterade att det är en möjlighet.

de att Lokal Frökind som så

På det hela taget tYcktes
Kinnarps och Slutarpsborna
glada över den sporthall som

Han påpekade också att det

kan bli verklighet.

måste frnnas en komPromissvilja om sporthallen ska bli verklighet.
- Sätt in en skjutvägg i sPorthallen så kan den användas som

kommunala förvaltningarna dis-

många andra kommunala lokaler står tomma alltför mYcket.

Innan förhandlingarna med
Kinnarps tar fart ska de olika
kutera frågan ytterligare.

MARITA WASS

r

Biblioteket

o Kinnatpl

Bibliotekslokalen i KinnarP/
Slutarp har länge varit en omdiskutärad fråga. Idag inryms
biblioteket På 46 kvadrater i lo-

I

kal Frokind. Om sPorthallsbvsset blir verklighet kan bibIiäteket flyttas till den stora sa-

mer utrymme'
- Heist vill vi att biblioteken

Götenehus

ska smälta samman med skolor-

YIoa Miihlenbock hw ar-

betat frarn förslaget srn hur

de ollka kom,munala lokalernr-

i

KinnarPlSlutarP

slea

kunna samutngttias fU on
d.riften ao den efterliingta'd,e

wö"tholt"n ska kunna bli
oerktighet. (foto: Rune

Lindblad,)

i

Tipspromenaden

KINNARP

len i samma bYggnad där den får

na

Slutarp-

MARKBOSTADER

planenr

st marklägenhe.ter i två etappel
vid Knnarps gamta station' med inflytt-

att bygga 18

åra ipintäs"orm nyresiii

de olika kommundelarna'

vid Sörby Vävstuga i

ning under 1993.
tänkbal
attradtivt tugnt täge med gångavstånd till all

Men under de förutsättningar

löåraaet har

som sporthallen ger anser vi att

;sörvice.
e.t

det biir den bästa lösningen,

sade kultur- och fritidschef Gudrun Weiner.

'

L

td&,
-{

i$sots

- Låt biblioteket vara kvar i
nuvarande lokaler och utöka
dess yta genom att slå ut en toalett och Ytterligare utrymmen
var ett annat

äJrb

'fr*

söndags

samlade 114 deltagare, varav
fyra hade tolv rått.
Dessa tre far pris: Britt Gitransson, Flakeberg, Signe Andersson, Floby. Ulla-Britt Larsson, Jäla.

Rätt rad: 22xLlZ x1x 111.
Rätta svar: Iandtunga i Vänern; parasitsvamp; Blå tornet;
Jan Guillou; Nils Dardel; laparoskopi; fläsk; E.A. Karlfeldt; Arvidsjaur; äppelsort; västra och
mellersta Dalarna: escudo.
Skiljefråga: 70 st.

rndagen den 21 september 1992

Borgunda-Kinnarp/SlutarP

L-2

20minuterinpåandrahalvlek
kirrrrÅistrtarp håller tredavgiordes matchen när Mikael
h;'i;;j";;;;-i;;;;"-."h
ett fint anfall nicfarande kvalchans - un"" Polinder-efter
På
slutet blev det
in.1-2'
kade
2-l-vinsten i Borgunda.
och två spelairritation
diverse
. - Det var vår andra halvlek
re'-enivarjelag'blevutvisade'.
tat"i.
Efter
som avgiorde.
"- G"t
Kinnarp/Slutarps starkaste
fottt. tä- vi igen n.ti,
försvaret' där Stefan
Göran Olofssorr, t"lL.""'i rtii,,- lagdel var
Andersson och
Daniel
Bärger'
arp/Slutarp.
Mattias
inledde'
Brisbo
Gästerna tog Iedningen efter lla-ttia1
och då
skada
fic\
gteå-ntg'a'
genom
D;;iÅåtta minuter
även
och
ner
gick
JanCallenvik
*'å".t
dersson efter en ftOt""""i"ttt.
f,an skotte sig bra' Patrik KarlsBorgunda tog t.a."
på mitten var ett annat
matchen och kunde Xviite.å ef- sonstarkt
ter 25 minuter genom Roland
-kort'
ut- Vi borde haft bättre
Andersson.
halvlek'
första
på
var
delning
- Borgunda spelade väldigt säg-er Borgr'rndas lagbas Bengt
bra under större delen;"fö;;.
som helhet hade nog
;;l"i;k, ;;ar Göran cir"irr.". Hillenius'
rättvisare'
varit
oavgiort
SeJa.r a.rdrade vi lite och fick
greö
oä
battre
framförallt
.Ia95eu1dafårhelalaggtgod'rr
-kant
for sin första halvlek'
mittfältet i andra.

W erbjuder

|
I

ira jaoU

två hustyper att välja på,2 rok^eller

3

rok' Egen "täppa"

och biluppstÅllningsplats ingår'

För ytlertigare information rtng Thomas
telefon 05111506 50.

Fo.9,

eller I'oLIo Andenon

lffibqq'aa

Kinnarp/Slutarp-Håven 3-0
Kinnarp/Slutarp tog en över-

tygande seger mot Håven på
Tångavallen och tog ett kliv när-

mare serieledande Fröjered i
sexan. Endast tre poäng skiljer.

Första halvleken var mållös.

Det dröjde ända till den

minuten innan

50:e

hemmalaget
kunde ta ledningen. Målet giordes av Jan Callenvik efter en
tilltrasslad situation i gästernas

straffområde.

- Under första halvan av
matchen var vi oförmögna att

l"t,,b p1-eg

göra måI. Målet direkt efter Pausen var förlösande, sade Giiran
Olofsson.
Kinnarp/Slutarp följde uPP

med 2-0 och 3-0 innan domaren blåste för futl tid. Målen
ombesöddes av Christian Ek
och Mattias Johansson'
Hemmalaget tog en arbetsseger där samtliga spelare svarade för en gedigen.insats.
HlF-tränaren Osten Johansson tyckte att laget giort vad de
kunnat. framförallt i den första

halvleken då man höll jämna
steg med hemmalaget.

Framträdande

i

Håven var

Anders Johansson, Niclas Bergström och Torbjörn Johansson.
i

|

?91-o"1-;1g

Så var matchen...
I

I

.d.e?.I oktober öoertar Matfocus
*iy::j"Xl!"rg,,
"oTLindblait).
(Foto: Rune
Slutary.

I

I

IWutfoerrs

I
I

bUter iiga,re

Den 1 oktober tillträder
Roger och Lena Str:indberg Matfocus i Slutarp.
De har ingen branschvä.na, men Roger har jobbat
med försäljning även tidigare.

är nyfiken på att pröva

på^Han
något nytt och litar också på
den personal som finns sedän
gammalt i affären, som känner

både kunder och varor. Några
större förändringar, frånsett
s.öndagsöppet och lite personlig

"touche" över affären. räknar,

AsarplTrö"d,ets seqer

Dauid Lindmadl

i

bo.kom

clerbAt mot Kinnatp/ Slutary. ( Foto:

o

AearplTr. -Kirurarp/Sl.

-f

2
(2 -O)
Målen: 1-0 Niklas Brorsson (18), 2-0 per Sjöberg
Reine Lundahl (70).
Varningar: Per Sjöberg, Äsarpllrädet (gg).

(B?),

2-1

Domare: Bengt-Olof Bladh, Folkabo.

han inte med, men visst finns

Publik

det id6er som kanske kan för-

verkligas efterhand.

Jjmmg Rglander och Sören Kling uar miinnen

205 åskådare

Kommentar: Det här var i mångt och mycket målvakternas
mgtch. Kinnarp/Slutarp skulle haft minst oavgiort i halvtid,

Lena

Strandberg kommer också att
arbeta i affären till en del och

men Sören Kling i hemmamålet ville annat. Kanske var hans
råddningar innan paus avgörande för hela matchen.
På samma sätt hötl Matz Carlzon i Kinnarp/Slutarp sitt lag
It*
i-1"*"lr"n efter paus, när Åsarp/Irädet flera gåger ori
fick til riktigt vassa kontringar. gåde Jimmy nyland-er och

hon år bra på att texta, så skyltar och annat blir en del av hennes jobb i framtiden.
- Folk skall även i fortsättningen känna igen sig i affären,
lovar Roger, som själv handlat
drir ibland och som är en "bygdens pojk" - född som han år i
Trädet, med bostadsort Åsarp
och tidigare arbete i Flobv.

Per Sjöberg hade var sitt solklart frilage men

två gånger om. 3-0 eller 4-0

i defHget

avgiort matchen.
2-0 i halvtid var inte råttvist men

2-l

iarlion räddade

hade naturligtvis

efter full tid var det

definitivt. Xinnarp/Slutarp ägde visserligen spelet, men
Asarp/Irådets många fina (och snabba!) anfaU -tog surnma
sumarum ut sin rätt.
Åsarp/Trådet har vaknat till liv ordentligt så här i elfte tim-

rnen, och nu ager:rr man som det topplag man egentligen skul_

le ha varit hela tiden. Samtliga

I
I

var

bå i söndagens

"päi""äoch Jimmy Ryhnäer.
derby, med_e-xtra plus då till Sörenklng
Kinnarp/Slutarp ser nu ut att gå miste om kvaiplatsen. Ef_
ter en fin höst kom en förlust som förmodligen blir ödesdiger.
Vartofta väntar i sista matchen och där måste det bli,seler
samtidigt som övriga resultat går laget i händerna.
Matz Carlzbn är nämnd. Bra var också Håkan Andersson
och Jörgen Andersson, den senare helt dominant på mittfältet.

'naa*lP-o€

DAVID LINDMAN
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den för Bassjukhuset.
- Jag följer med intresse de-

o Olikaavdelningar
Under den dagslånga vistel-

batten om framtiden för Bas-

sen på företaget besökte han de

sjukhuset

olika avdelningarna och tråffa-

rade på denne bohuslånske

senaste åren.

mot i Moderäternas centrala

kesskador både på förebyggan-

de och på rehabiliterande plan
var andra punkter somimpone-

berätta-

debatt.
Stcfan Honmarlund oisar nksdagsman Kent Olsson. någro att sina arbetsuppgifter.

han var imponerad av den tekniska utvecklingen som skett de

Fritidsanläggningen, nåirheten mellan verkstadsgolvet och
beslutfattarna, arbetet mot yr-

i Falköping,

de han som också på hemmaplan i Lysekil haft en liknande

de representanter från dem och

fråir de olika fackföreningarna.
- Jag hade ingen aning om
att företaget var så stort, säger
Kent som också berättade att

Neworder
påKinnarps

riksdagsman som också år leda-

löntagarråd. Detta råd, som har
en aktiv verksamhet i Skara-

borg bevakar frågor som rör
bland annat arbetsmiljö och lön-

tagarfrågor.

-

Kinnarps är också ett in-

tressant svenskt familjeföretag
som nu i andra generationen
spelar en viktig roll för bygden'
ja för hela lånet.

r

Mångadagsfrågor

Samtidigt som Olsson lärde
om företaget diskuterade han

många aktuella frågor som EG,
krispaket och arbetslöshet med
de anställda han mötte.
- Några direkta kommentarer på det senaste krispaketet
(som regeringen och socialdemokraternå enades om igår) har
jag inte hört här, konstaterade

Kent.

- Det samlade intrycket av
besöket är att det råder en positiv stämning på företaget, de jag
pratat med verkar trivas, avslutar Kent innan han gick vidare
ut i fabriken i samspråk med

Patrik Björk, Verkstadsklubbens ordförande.

MARITA WASS

I

Kontorsmöbeltillverkande
Kinnarps AB har fått en order
från England. Det brittiska hälsodepartementet har köpt kontorsmöbler för 6-7 miljoner kronor,
- Sett till hela vår produktion
år det ingen större order, den
innebär två dagars produkticin,
säger Kinnarps VD Henry Jarlsson. Men det är ändå ett litet
genombrott. Det innebär att vi
fått in en fot hos den engelska
staten.

Bert öaerlämna,r Verklig trotjänare
i
Vartofta
hvtackad
porträtt aa Oska,r

\ert J-ohansson, ornr&deschef, Elisabeth Angrimmer samt
Euo Seidler, som skött om Oslcar under många å,r, med.
portröttet ao Oslear i Rutag&rden.
Till minne av sin fader Oskar
i Rutagarden överlämnade Bert

Johansson nyligen ett portrått
till Frökindsgården i Kinnarp.
Under tio år vistades Oskar på

Frökindsgarden och

var

den

äldste som bott där. Bilden som
överliimnades var ett foto från
I00-årsdagen, taget av JosbfJa-

cobsson'

,ggå,*rö-dg

FALKÖPINGS HYRESBOSTÄDEB AB är ett ailmännyttigt
företag som ägs av Falköpings kommun men har en helt
fistäende förualtning. Bolaget äger rch förualtar ca 1.800
lägenheter i kommunen och vi är 46 ansällda.

IffiI FALKOPINGS
l!4f HYRESBoSTÄDERAB
söKer IIII KINNARP/SLUTARP

OilNÅDESAI{SUARIG FASTIGHEISSKöTARE
Du som år-serviceinriktad och tycker om att ha med folk
att göra, som har en liimplig branschutbildning och gärna
tar egna initiativ, som dårtill är en vän av ordning, tror vi
kan finna en framtid hos oss.
Du får det hela ansvaret för fastigheternas funktion, ordning och kontakter med hyresgästerna.
På sikt kan samordning komma att ske med kommunens
fastighetsförvaltning

i ett arbetslag som samarbetar t.ex.

om maskinutnyttjande och täcker upp vid semestrar och
annan frånvaro. Körkort erfordras.

Ring giirna Anders Lund för mer information 0515-133 70
elei fåck.ordf. Yngve Moberg, 0515-133 75, kl. 09.30-10.00
samt 13.00-J3.30.
Din ansökan med betyg och referenser bör Du skicka se-

nast fred. den 16 okt. till Falköpings Hyresbostäder AB,
Petter Ryttnings väg 3, 52142 Falköping. lqi

Ordf,öronde Bengt Korlsson taclew trotiönaren
Oslärsson för otla hans å.r i Vartofta sl<ryttegille'

I sambandmedVartofta
Sklrttegilles årsmöte, av:
tackades den verklige trotjänaren. Gustav Oskarsson avgick efter att ha varit styrelseledamot i över
60 år, därav som dess sekreterare i 50. Frågan årvål

om detta inte år ett oslagbart rekord.
Redan 1926, som l4-åring fö[jde Gustav med sin far till skjut-

banan. Sin första inteckning i
ett vandringspris tog han vid 16

års äder. Ett pris som v€r

skånkt av Vartoftaortens damer'
redan år 1908. Detta eröwade
han för gott två år senare.
Kanske är det detta pris som
han uppskattar allra mest i sin'
stora samling av priser, som eröwats gerrom åren vi{ för-

B

Gusta'ts

enings-, kret-, förbunds- och
rikstävlingar.

För bland alla ingraverade

namn på pokalen finns också
hans fars.
Under alla dessa år som Gustav varit aktiv inom skytterörelsen har utveckhngen gått framåt. Från gevår modell -96 med

öppna riktmedel med "underlägg" till C.G. -80 med dioPter'
Men Gustav har inte bara deltagii i tävlingsskytte. Han har ned'lagt ett förtjiinstfullt arbete med
skötseln av skjutbanan i Vartofta. Dessutom har han varit gillets ungdomsledare i många år'
Som ett litet bevis på uPP-

skattning överråcktes ett hagtornstråd, att plantera i trädgården och en blomstergrupp av
föreningens ordförande Bengt
Karlsson, som tackade för gott
kamratskap.
B.B.P.

lrli3.-io-.ia

Kinnarp/Slutarp -Vartofta

r-3 (1-3)

MåI, Kinnarp/Slutarp: Karin
Torstensson. Vartofta: Camilla
Fredh, Susanne .Beijbom och
Catharina Ungh.
Vartofta B hade förstärkt sitt
lag med några AJagstjejer i avslutningsmatchen och kunde

kämpa ner Kinnarp/Slutarp i
denna derbybetonade match.
- Vi giorde en bra match och

vann rättvist, tyckte Margareta
Sandblom i VSK.
Thomas Westerberg i Kinn-

arp/Slutarp hade inget att in-

våinda mot det.

-

Nej, Vartofta vann råttvist,

om än ett mål för stort. Vi spelade bra f<irsta 20 minuterna och

giorde då 1-0, men sedan gior-

de VSK mål på två frisparkar
och en straffoch därefter kunde
vi inte komma tillbaka, sa han.
Hela Kinnarp/Slutarps lag får
godkänt för en bra arbetsinsatS.

medan kvartetten Marie Flysjö,

Katarina .Schöning, Camilla
Fredh och Pernilla Markrud var
bäst i Vartofta.

li,;]" t*-oc

Kinnarp/S lutarp - Varto fta
Redan i-halvtid hade

Vreten
4-0 på Gustaf Adolf och dårmed
försvann alla kvalchanser tidigt
för Kinnarp/Slutarp.

Det blev våi,l lite avslaget,
men vi vann råttvist tycker jag

-

Z-l

ser hade vi vunnit det hår,

sa

Ake Larsson i Vartofta och fortsatte:

- Tre frilägen brände vi och
det år vål delvis dårför vi ligger

dår vi ligger

i

tabellen, vi har

åven om vi inte giorde någon av
våra bästa matcher, sa hemma-

inte varit tillråckligt effektiva.

tränaren Göran Olofsson,

Qvist och 48-årige Bernt palmqvist var Vartoftas båsta. i hemmalaget märktes Jörgen Andersson och Reine Lundahl.

Kinnarp/Slutarp ledde med
- 0 i halvtid efter mål av Christian Ek. Rickard Johansson kvitterade mitt i den andra halvleken och tio minuter före slutsignalen avgiorde Daniel An1

dersson matchen.

- Jag år nöjd med allt utom
resultatet. Killarna giorde en
rnycket bra match och hade vi
bara kunnat utnyttja våra chan-

Jerry Malmström,

Thomas

Vartoftas mävakt Mikael Sj<i.
lin ficJ< en olycklig avslutning på
såsongen når han frck en smäll
i huvudet i slutminuterna. En
rejåil $årnskakning åkte han
på, dessutom befarades ett brott

på käkbenet.

,ggi -i d,_,Å

Kinnarps tvingas
-ts

oo

SAGAUPP 70

- Se and,mee e, o;rs lo;r &,ter
För första gången

sedan företaget startade för 50 år sedan
tvingas Kinnarps AB
att såga upp personal.
70 anställda har varslats om uppsågning.

Kinnarps har sedan en tid tillbaka

haft överkapacitet
men med dagens

framtidsutsikter kan
denna överkapacitet

inte utnyttjas inom
överskådlig tid, säger
företagets VD Henry

Jarlsson. . Söd II
Även Scandmec i
Mullsjö tvingas varsla personal om fristållning. Det är fjär-

de gången-företaget

skår ner på personal.
Den här gången
handlar det om 45 personer.

sidg'

De fockligo företröilarna på, Kinnarps, Patnk Björk, uerkstad,sktubbens oriLförande,
Lar,s,Joh,onsson, SlF-klubben och Thomas Rehn, SALF, delar finetagets beilihnning att
neilskiirnirq iir nöduöndig. (Foto: Margoreta Bunwn)
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KII\NARPS VARSTAR
70 OM T]PPSAGI\ING
oo

För första gången sedan

företaget startade för 50
år sedan tvingas Kinnarps
AB att såga upp personal.
70 anstållda har varslat
om uppsägning. Fråmsta
anledningen är dålig efterfrågan på Kontorsinredningar.
Kinnarps har sedan en
tid tillbaka haft överkapa-

citet men med

dagens

framtidsutsikter kan denna överkapacitet inte utnyttjas inom överskådlig
tid, säger företagets VD
Henry Jarlsson. Den be'
dömningen delas av de
fackliga representanterana.

1

Trots att de flesta börjar bli
vana vid ständiga nyheter om
varsel och permitteringar kom
beskedet om Kinnarps varsel
som något av en chock för
många. Kinnarps har stått för
stabilitet, ett solitt företag som
skulle klara kriser. Och Kinnarps är fortfarande ett mYcket
konkurrenskraft igt företag men
marknaden har minskat.
Kinnarps har 620 anställda.
Av de 70 sorn sägs upp .år 60
kollektivanställda och 10 tjåinstemån. Förhandlingar orn vem
som får gå börjar på måndag och
principen sist in först ut komrner
att gälla. Det fin4s ingen anledning att gå ifrån den såger verk-

Kinrw"rpts sitger u.pp 70 ao sh!@ ortstiillila. (Foto: Margareta Boman).

rått prisstopp på produkterna,
vilket varit vapnet för att ta

marknadsandelar. På en halverad marknad har Kinnarps tack
vare det lyckats sälja nästan lika
mycket som tidigare,

och det ser man som positivt
från facket.

- Utbildningen skall fortsätta
och niir vi får en högkonjunktur
iir vi vä förberedda.
De fackliga företrädarna de-

Men överkapacrteten ar rcag
avsevärd, främst beroende På

rik Björk.
Varseltiden år fura månader.
Beskedet om uppsågningar
kom på torsdagseftermiddagen
och mottogs ganska lugnt. AIla
hade anat att det skulle komma
ett sådant hiir besked men inte
när och inte hur många det skulle gälla.

var nödvndigt,
möjligen kan man diskuteratiduppsägningar

fortsatt dålig efterfrågan men

punkten.

också på låg personalomsätt-

- Men det hade inte gått mycket längre, svackan var för djup.

ning låg sjukfrånvaro och stora

I

Kinnarps tillv'erkar inredning

för kontor och offentlig miljö.,

rationaliseringsåtgärder' Den
överkapaciteten kan inte utnyttjas inom överskådlig tid'
Trots neddragningen räknar
Kinnarps med att producera lika mycket som toPPåret 1989.

Senaste året producerades kon-

Ytterligare resurser skall satsas

torsinredningar för nära 800 miljoner. Cirka 30 procent går På
export, huvirdsakligen till lii,n-i
der i Europa

kvalitetssYstem
och marknadsföring för att klara

o Klarat
konkurrensen
Marknaden för produkterna

har i Sverige nästan halverats

sedan toppåret 1989. Även På
marknaderna ute i EuroPa har
efterfrågan sjunkit, dock inte lika mycket som i Sverige. Marknadsandelen har däremot ökat
kraftigt. Kinnarps har klarat en
konkurrens som kan betecknas
som mördande.

Sedan 1989/90

genomför
Kinnarps ett investerings- och

rationaliseringsprogtam som resulterat i större kaPacitet och
förbåttrad produktivitet. Sedan

samma tidpunkt har det också

i

Att vi har en överkapacitet är
ostridigt.

r Framtidstro
När arbetsgivaravgifterna
sänktes

på utbildning,

Europamarknaden'
o Delarföretagets
bedömning

,ii+'''

I

För de anställda kom alltsä
beskedet om uppsägningar
'knappast som en överraskning.
- Vi vet att vi haft överkaPacitet men ändå hoPPats På ett
positivt tecken från exPortsidan

och då England, säger Patrik
Björk.
Företaget har haft anställnings-

stopp i drygl ett år och även
dessförinann bromsade man
nåir det gällde nYanställningar'
De flesta har lång anstälbringstid och att hitta nya jobb blir
mycket svå'rt i dag,
Företaget har försökt klara
överkapaciteten med utbildning

i krispaketet förbättra-

des läget-något men inte tillräckligt, säger Henry Jarlsson.
- Det viktiga idag är nog att
vi får en framtidstro.
- Jåmfört med våra konkurrenter gör vi ett bra resultat men

eftersom vi med dagens bemanning har en kaPacitet som vida

överstiger vad vi inom de närmaste åren kan sälja måste vi
minska personalen. Trots det
kommer vi sannolikt att ha en
överproduktion. Den kaPaciteten skall vi använda föi att utbilda oss till EuroPas bästa kontorsmöbelfabrik, säger Henry
Jarlsson.

- Det kommer att resultera i
att vi troligen kan börja expandera och öka vår exPort un-

der mitten.n

90-t"l*-

S.L.

Kinrwtps VD Henry Jarlsson.

Snart hyggst;äf'"""
på Frökindpgården
Nu drojer det inte mer
ån en och en halv månad
innan det åir byggstart för
den tre{ie etappen i kommunens mångmiljonsatsning på 'ålderdomshemmen i Falköping.
Lagom till första advent
slås de första spikarna in
i Frökindsgården i KinnarplSlutarp.
Att det s k a byggas på Frökindsgården åir ingen nyhet.
Om- och tillbyggnaden av ålder-

i Falköping har
flitigt de senaste

domshemmen

debatterats

rnånaderna i och med att kommunen bestämde sig för att "förskottera" de 42 miljoner kronor
som krävts. Det gör man dels för
att rusta upp de gamlahemmen,
men också för att möta en bister

byggarbetsmarknad.
Detaljerna till Frökindsgården har dock inte presenterats
- förråin nu.
Vid sitt senaste sammanträde

i förrgår tog socialnämnden upp
byggplanerna för ålderdornshemmet i Kinnarp/Slutarp. Försliaget som diskuterades antogs
med små förändringar.

o fngenspade
Byggstart blir alltså omkring
den första december, når man
hunnit få klart det frnstilta i ritningarna.
Något symboliskt spadtag blir
det inte fråga om, då det inte
kommer att bli någon tillbygg-

nad av Frökindsgå'rden. Möjligtvis ett symboliskt hammarslag då det, med undantag av
ett mindre dagrum, är frågan
om ombyggnad av de lokaler
som finns idag.
De åildre flyglarna ska föråLrd-

till 16 gruppboendeenheter,
moderna och mer lägenhetsliknande rum. De gamla ska få toalett på rununen, och även möjligheter att laga mat dår.
Dessutom ska entr6delen ses
över, köket piffas upp och perras

rocr-Nro

!ffilo'r^

IOGT-NTO:s möte

på

-o Kinnalpl-

sön-

Sfutarp

dagseftermiddagen gicli i demokratisk anda. Efter att ha sett
en video som behandlar IOGTlffO-rörelsens id6frågor om
bland annat demokrati följde en
Iivlig diskussion kring ämnet.
Det är meningen att mötena
framöver skall gå i temaform då

Iröstmorfetr-rc'ao

InEd SPF
Höstmöte har hållits med

iddfrågorna omfattar demokrati, internationella frågor, dro-,
ger, kultur, miljö pch framtids-

kindspenionärerna

Fr&

SPF.
Ordf. Margit Andersson hälsade

välkommen och bjöd till dukat
kaffebord. Efter mötesförhandlingarna blev det sång både av
några pensionärer och även allsång. Nu var det dags att diskutera kommande aktiviteter och

frågor. Varje teråakväll kommer att omfatta diskussion om

en- video eller någon personlig
inlbrmation i frågan för tillfället.
Ansvarig för videon med demokratifrågan var förre rektorn
på Tollare Folkhögskola Gösta
Västlund som även varit inspektör och undervisningsråd. Efter

pensioneringen åkte han till
Tanzania och startade ett stort
antal folkhögskolor. När han
återkom till Sverige fick han i
uppdrag att undersöka hur det
är stii'llt med demokratin i Sverige, varav han sedan samman-

av

närmast är det en resa nu i oktober till Giidlstad oeh Boråstrak-

ten för shopping i många små
affärer och även större för inköp, och åven njuta av resvägen
med det mångfärgade löwerket
i tråden och naturen i öwigt och
god gemenskap.

Diskussion om Frökindsgår-

I

dens ombyggnad och visningav
ritningar på densamma. Sjuk-

|

l

ställde material till videon.
Efter diskussion och förhandling_ar smakade det gott med
,kaffe och hembakta kåkor.

husfrågan är

ju

också eri stor

angelägenhet i vad mån pensionårsföreningen gärna säger till

om sina ståndpunkter, om hur

viktigt det år att absolut inte

banta ned vårt fina och oerhört
viktiga sjukhus att få bli bevarat
för både åldre och yngre.
Rune Lord hade tipsfrågor
som delades ut för att besvaras
och vinnande pensionårer blev

sonalutrymmena moderniseras.

BORJE ANDERSSON

Elly och Göran Andersson,
Kinnarp och Siv och Tage

Karlsson, Äsarp och Arne Andersson, Börstig, samtliga hade
13 rått på 17 möjliga fick pris.
Flera cirklar startar inom
kort, Bibelkunskap, EG-frågan
och Renovering av gamla möbler samt Livet vårt att vårda.

Jympa och bingo fanns också
med på programmet. Vål mött.
I

yeirie å.ret i ra.d, har Kinnarplsrutorps eget,,Dream Tearn,, rsunnit sin
ltt
serie. Det
lwndlar om klubbens p 12-rag tori
iirl.i lo mea ni.o poöng tiilgoilo på, IFK Fatköpitt'g II. ståenile fr.o. triirwien Roland
""ii Jsnsson,
J;h;"rr;":- Äirar.o, Gustaasson,

-Erik
_Karlsson, Kristian Gust_anssson, prene',lonin;"*r, E;;f;""Karlrson. Kniistå.en_
fr.o. Michael Grahn, Danier.J-ohansion, Ärrdn."* l"""io;:H;;k;;.d oskarssor, Mar_
cus Ek, Daniel Soensson, Doniel Johansson. I-agleilnnw-Rl"iiåi
iln och Sten Gustarsson sakrws på" bililen.
li "?;l- I o_&L
An'dreas
d.e

Synskadades förening

Skyttefest
i Kinnarp
Kinneveds Skytteförening
och Kinnarps Sportskytte-

klubb håller

gemensam
årsfest i lokal Frökind. fredagen den 6 nov. kl. 19.30.

Prisutdelningar, sup6
och dans. Avgift 75:-.
Anmälan senast tisdagen
den 3/11 till Christer
med sina snillrika höj- och sänkbara och sidledesvridna anord-

ningar demonstrerades' Man
hade under denna vandring delats upp i två grupper. Från utställningsområdet bar det av ut
i gymnasieskolans slöjdsal och
från denna ut i den enormt stora
fabriksbyggnaden, dår en ensam okänd skulle kunna gå vilse. Fabriken är en av Europas
modernaste och numera nåstan
helt datastyrd. Till och med

ant gdsterna, Bent Lidberg, pronor en ny kontorsstol
und,er öoertnseend,e au guid,en Fronk Henningsen.

En

Frank Henningsen och
I(iell Strandberg på Kinnarps AB guidade i tisdags
ln'äll Falköpings synskadades förening genom {en

stora fabriksanlåggning-

en i Kinnarp, en av Skan-

dinaviens största tillverkare av möbler för kontor
och miljö. Deras glada och
vånliga sätt och utförliga

berätfelser vann allas be- .
undran.
Redan utanför entr6n mötte

de båda upp och efter samling i
entrdhallen med sin åldriga hy-

velbånk och snickarredskap

fortsatte man till den magnifika
utställningshallen, där besökarna varmt välkomnades. Hår föUde sedan en rundvandring för
att beskåda de många olika
möbelgrupper som .här fanns
utställda.' Ett flertal stoltyper

, tel. 334 95 eller
Elisabeth tel. 335 72.

Alla medlemmar i

båda

klubbarna hälsas hjärtligt
Välkomna.

truckarna är datorstyrda.
Avslutningen skedde i aktivitetshusets stora samlingssal, dår
de båda guiderna tillsammans
berättade om företagets kaPacitet bl a.
Företaget bjöd på servering
och på en intressant film som

gav ytterligare information om
företaget.
De båda guiderna avtackades

före uppbrottet med blommor
genom de synskadades ordförande, Ing-Britt Gustavsson.

rc''AL

G's-rd

--tqlk

tlösto;rng-|r,org,de
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i slrolhartclbollen
3IÄttagård,4DCentral

ochfAKinnarpheter
årets måstare
bollen.

J
lil

Fyra helgers spel

gl

av-

lutades i söndags med tre
finalmatcher inför en hel
del föråldrar och syskon
på Odenhallens låktare.

Fl

rl

SkördefeBt

L

i skolhand-

har det varit i Centrumkyrkan i helgen.

Kyrkan var vackert smyckad med blommor, frukt och grönBaker. Medverkade giorde pastor Bengt Kindbom och kören
Verkligt Liv. (bilden). Det var mycket sång och musik. Skördefesten avslutades med gemenskap kring de dukade borden.

sedan

vill

fortsåtta att träna,

berättade Mikael Metso i FAIK.

o Finalerna

"

Söndagens första final spelades mellan 3 1 Ättagård och 3 B
Central och blev den iämnaste.

för vår rekrytering bland ung-

Åttagård.rann till slut åed 6-4.
Central var representrat i alla
finalerna men det blev "bara"
en seger. Den kom i årskurs 4
genom 4 D som slog 4 E Mösseberg med 6-3.
I årskurs 6 fanns enda laget
från en skola utanför st'an. 6 A
från Kinnarp. De skaffade sig
tidigt greppet mot 6 B Central
och vann till slut med 6-2.
AJagsspelaren Joakim Ågren
var prisutdelare och delade ut

domarrra. Det är många som tycker det är skoj med handboll och

nallagen.

Det har varit bra fart på skolhandbollen i Falköpings AIK:s
regi de senaste åren, I årets tåvling deltog 15 lag. I årskurs fem
blev det dock ingen tåvling eftersom bara ett lag anmåilde sig.

-

Skolhandbollen

är

viktig

guld- och silvergnedaljer till fi-

0W: tl_O3

l1q å,

SöNDAGSöPPET 1/11 kl. 11.00-16.00

rön srA'NS srönsrn rÖKsursrÄu-nlNc
Öppen direkt vid fabriken

i Slutarp

... Maria Dalrlåilv, duktig skyt-

tetjej från Kinneved, till segern
i klass 17 vid den 26:e upplagan
av Hajomsknallen på söndagen.

Tåvlingen avgiordes tidvis i
hård blåst och det medförde att
resultaten över lag blev ganska
låga.

Maria Dahläv vann sin klass

på 24 tråldf. Tvåa kom Martin
Svenningsson från Burseryd på
17 triiff, ett resultat som även
trean, Martin Gustavsson, Gri-

meton, och fyran, Maria öhman, Slöinge, hade.

I

Sutap lrteriör

EldcroIfHefios

RJÄSTA KÖK

BK
lrPal|re{rlHösanäs

VINN DITT NYA KÖK

Vilottar ut ett kök bland de 10 första som köper ett komplett g.JÄSfR XOf.

4O=.

TÖN DINA

GAMLA KÖKSLUCKOR

Vi betalar 40 kronor för dina gamla köksluckor när du byter
ti1 nya kökstuckor och bänkskivor från SLUTARPS lNfentÖn.

GARDEROBER

49Olr,,

Hyresfastighet
i Kinnarp
Hassla 2t74 byggd 1960 om
14 lägenh. * affårslokal.
Lämpligt ombyggnads- och

förvaltningsobjekt

för
byggföretag e.d. Anbuds-

underlag m.m. från ågaren, tel. 0515-133 70.
Fri prövningsrätt förbeh.
Upplysn. Rune Hermansson,

FINA PAKETPRIS
från ELEKTRO HELIOS
SENASTE KAKELTRENDER
från PARTEK nÖCmlÄS

Gamla utställningskök halva priset
- Köksförsäljning direkt vid fabriken alltid lägre priser Uatdagal 8.00-16,30. Fredagal 8'00-13'00
lUruu
|glrllLllu
11.00-16.00
llllru
t/11
lt ll
Söndag

U$utarplnteriör
SLUTARP

Snuggt skjutet, Mario!

t6l'l.å-ll-e.5

TEL. 0515.333 05

FALKöPINGS
HYRESBoSTÄDER AB

JJU!!"e€',

6_A Kinr'c;rp.

StÅ.enile

fr.o

Stefan Carlgren,

_lagteila.ren
Ytristion_ Gustan2sson, Andreas
Gustanssäon,

Mi;lwci

(.onilro Qu:!t\, Tleyese Menze,lnå,st&ende
W!, Alc.erWe,
Morie
Ricl<ard, Os_lcorsson,

fr.o.

Anilreas JanÄson,

Morcus Ek, liggonile Doniel Johonsson. (Foto: Niklos

Ct'ustaosson)

lrene och Torbjirrn Abrahomsson iir de tu& dansliirare från llu*d4rysförgningen t' !alte-9.dansleu.rser i Lokal Frökind.. Irene y:hfybiAyhar oort't d'anslö;;";
-rirå t."ledeihöstens
paret
dr ocksd. tiiuli'I4/sil';nsore, (Foto: Rune Lind.blo'd).
och
I t"a å.r

'HV-d,ans lär 72O
' d,arusa, bugg i l(innarp
{h-qz'

Just nu går ca 120 barn,
ungdomar och vuxna på
danskurs i Lokal Frökind.
Eleverna kommer från

rfinnarp/Slutarp

och

Äsarp och det är "inne-

dansen" bugg som står på
schemat.
De"120 kurseleverna är inde-

i tie åldersgrupper, den
yngsta är från sju upp till nio år,
n?ista tio till fiorton och i vuxengruppen kan alla som vill pröva
på och inte går med käpp deltalade

ga. Den äldre gruppen

i Kinn-

arp nu är1ite mer avancerad och
år inne på fiärde steget i dansut-

bildningen.

I den yngsta gruppen övas
rytm och dans med tyngdpunkt
på bugg, de två andra grupperbugg-

na är mera renodlade
kurser.

Danslårarna heter Irene och
Torbjörn Abrahamsson och arrangemanget ingår i HV-dans
digra kursprogram.
- I dag år det bugg som gåller ute på dansbanorna, sade
Torbjörn Abrahamsson i en
paus. Vi har f-örsökt med andra
danser men intresset har inte

varit så stort.

Dansa år en fin motion som
utövas under trevliga forrner
och buggen, som år en förenklad form av jitterbugg, är ett fint
exempel på en dans som ger
både motion och rytmisk dansupplevelse.

RUNE LINDBLAD

.

Sp,orthull,en:
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Avtal om drifte
försenar lDygget
I iirtw ä g blir

c Ykg!,Y,?
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Falköpings kommun
håller på att förhandla
med Statens Järnvägar

om att köpa den mark där
den gamla Ulricehamnsbanan gick, från Asarp in
till Falköping. Istållet för
jårnvåg år det tånkt att bli
gång- och cykelväg.

rxr*'

Så,

Något köp är inte klart ännu,

leronor

tråiffats med SJ vilket nu ska gå
igenom de kommunala instanserna. Fastighetsnämnden hade t ex uppe ärendet i veckan,

ott

från kommunen och politikerna, innan sporthallsbygget i Kinnarp/Slutarp
kan komrna igång.
Detaljer kring avtalet
och nivån på hyran år det
enda som återstår.

Går planerna i lås köper kom-

munen den mark där Ulricehamnsbanan tidigare gick, från

Falköping till Landeryd. Köpet
omfattar t12,5 hektar av vilket 31
hektar är "ren"järnväg och 11,5

före detta stationsmark. Stationsmarken finns i Slutarp,
Kinnarp och Åsarp.

lnem en inte o.llffir atsldQsen frarntid kan L|IIA Karlön i
Slutorp ta cykeln nör hut slrc ttll Falkixping eller Asarp-.
Kqnuiunen-slca köpa den gamla Ulrtceharnnsbanan och
gtlra on jiirnoögen till cykeloiig; (Foto: Dan Nilsson).

5A0

i Kt'nn'arylSlutarp (gjorda ats
kuodrotmeter och leostar 4,5-5 milioner

bggga.

Ritningarna är klara.
Kinnarps AB är klara.
Nu återstår bara ett ja

men återremitterade det för Ytterligare utredning.

l***,

här ser 11tningorna ut öoer d,en planeroÅ.e sporthallen

Borgunda småhusl<onsulter). Hallen ör p& 7

men ett preliminärt avtal har

Totalt beräknas j ärnvägsmarken kosta 660 000 kronor och
tankenär att göra om den garnla
banan till en gång- och cYkelbana. Det ska alltså bli möjligt
att gå eller cYkta från ÄsarP till
Falköping via KinnarP/SlutarP'
Ubitehamns kommun Planerar att göra samma sak med
"sin" del av banan.

J

Stöttestenen är driften, vem
som ska anvara för hallen när
den år byggd.
Kontorsmöbeltillverkande
Kinnarps AB, som tidigare i år
korn med erbjudandet att bYgga
sporthallen, anser att företaget
bara ska behöva göra just det.
Sedan får kommunen ta över
ansvaret att driva den.
- Det år i korthet det erbjudande vi har lämnat till kommu-

nen, i ett fuud i förra veckan,
beråttar Anders Svensson som

år ansvarig för företagets fastigheter.
- Vi tycker att vi gett ett bra
erbjudande och förväntar oss en
motprestation från kommunen
sida. Vi vill inte ha ansvaret att

driva hallen.

.- Därför

åir det kommunen
som har bollen nu.

e Storhall
innehåller en större hall iin vad
som först var tånkt. De ritningar
som Borgunda Småhuskonsulter tagit fram omfattar en hall
på 1 500 kvadratmeter med fem

omklädningsrum, kontor, kök
och klubblokal. Den ska ligga i
idrottsPlatsen

Tångavallen.

Projektet är budgeterat till

4,5-5

för hastar det med beslut.
- Men vi ser framför allt att
vi gör något för bygden och att
vi skapar arbetstillfällen.

o Snartbeslut

Handlingar ligger klara

På

byggnadskontoret och väntar
bara på klartecken' Vid bYgg-

nadsniimndens arbetsutskott

Paketet man förhandlar om

närheten av

rar att frysa inne vid nYår. Där-

miljoner kronor, räknat På

dagens låga bYggkostnader.

Pengarna hämtar KinnarPs från

investeringsfonder, vilka riske-

den 23 november ska frågan om
bygglov tas upp.
Under månaden ska också

kommunledningen besluta hur
man ska ställa sig till KinriarPs
erbjudande, enligt kommundirektör Håkan Kjellberg.
- Någon gång under november ska ärendet dras fram.
Enligt Kiellberg återstår bara
detaljer odh formuleringar i avtalet, bland annat gällande nivån på hyran och hur hallen ska
användas.

BÖRJE ANDERSSON

AL oeh sko,d,e st&nd, uiintar?

Kinnarps godtar
inte turlistan

Kinnarps företagsledning och
TAIF:s verkstadsklubb har inte

kommit överens hur uppsägningarna av55 anställda inomproduktionen skall ske.

\

16-r Länet
EJ er ut 55

Företagsledningen har därför
ensidigt beslutat att frångå principen "sist in, först ut" och i stål-

let välja ut vilka

medarbetare

som måste bort.
Ti'sdagen den 10 november 1992

sorn rnåste

bort...

If:önna,;rp s röslser a,r skud,e sttå,nd,
Förhandlingarna mel- krav, nämligen att principen
Kinnarpsledningen "sist in först ut" skall gälla. För-

lan

och Tråfackets verkstadsklubb harbrutit samman.
Företaget beslutade ensidigt på måndagen vilka SF
medarbetare i produk-

handlingar om enskilda med-

sågas

ordförande i TAIF:s verkstadsklubb på Kinnarps.

tionen som skall

upp.

- Företagetharbeslutat
om denna åtgård av omtanke om alla medarbetare, förklarade VD Henry
Jarlsson i en kommunik6
på måndagen.

Förhandlingar har pågått sedan varslen lades och inleddes
den 19 qktober. Men parterria
har inte kunnat enas kring ett
gemensamt. beslut. Klubbledningen har inte givit vika för sitt

lemmar har klubbledningen inte velat gå med på.
- Vi har ett starkt stöd för den

principen bland våra medlemmar, såger Patrik Björk,

.

fegnahånder

Nu har Kinnarps företagledning tagit saken i egna händer
och ensidigt beslutat om vilka
55 man vill plocka ur arbetsstyr-

kan. Kinnarps har totalt drygt
600 anstållda.

I den kommunik6 som också
låmnades de anstållda igår förklarade Henry Jarlsson' företagets åtgård på följande sått:
"Företaget har noggrant

övervågt sitt beslut och hånsyn
har tagits til
fortsatta

den här situationen. Nu försöker vi förklara och lugna våra

överlevnad, dess totala kompetens och inter-na placeringsmöj-

ligheter.
Så långt som möjligt har företaget försökt följa turordningen,
men för att uppråttahålla den
höga kompetens och flexibilitet
som behövs för att möta kundens krav och förvåntningarhar

företaget tvingats att göra avsteg från turordningen".

medlemmar som är klart besvik-

rå, säger

,

o Tackochlyckatill! '-

Henry Jarlsson framförde
företagets tack till dem som
måste låmna sina jobb, för en fin

arbetsinsats och önskade lycka

till i framtiden. Han ställde också i utsikt återanställning, om
konjunkturen våi,nder uppåt.

r

Facket: inte så

förtjust
-

Vi

åir

inte så förtjusta i före-

tagsledningens sätt att hantera

klubbordföranden
Patrik Björk. Han fortsåtter:
- Vi håvdar turlistan och vill
inte tillåta fri plockning. Menar
du att företaget har riktat si4a
upps{gningar mot vissa anstållda?

- Jag vill inte ställa mig bakom en sådan tolkning, men lagar, avtal och principer på det
här området skall följas, säger
Patrik Björk.

o Sakliggrund
Han säger också att facket är
helt överens med företaget om
att det finns saklig grund för
uppsäglingen av 55 anställda.
Konjunkturen har medfört att
företaget inte långre kan syssel-

sätta hela styrkan

och_

aibets-

brist är en saklig grund för uppsägning.

-

Kinnarps bryter mot med-

-

Det hade varit bättre för alla

bestämmandelagen och lagen
om anställningstrygghet. Det är
min uppfattning och vi har inte
kunnat komma överens om hur
uppsägrringarna skall verkställas, säger Patrik Björk som samtidigt djupt beklagar att man inte kunnat bli överens.
parter om vi hade kunnat klara
verkställigheten av uppsågrringarna i samförstånd. Vi i klubbledningen har ett massivt stöd

av medlemmarna för såttet att
driva den håir frågan, säger Pat-

rik Björk.
Hur man kommer att gå till

våga är viil inte helt klart, men
facket avser att hävda brott mot
arbetsmarknadslagarna och
även resa skadeståndskrav mot
företaget.
Kinnarps, mönsterföretaget,
kan hamna i AD, Arbetsdomstolen.
TTLLA NORDMARK
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