Kinnarp/SlutarP-Håven 1-1 (1-0)

Fritöd,sg&rd, rötrs

Målen, Kinnarp/Slutarp: Stefan Berger' Håven: Stefan

Carlsson'
--
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vinst h"iir i år, konstaterädl hemmatränaren Göran Olofsson'
tvpi"tt att tappa poång på ett slarvmål' Men tyvårr skapar
vi
'- för lite egtra chanser.
- Vi ficlimatchen dit vi ville, menade lagledaren i Håven'
Corrty-faig""hag' Vi fick utdelning i början av andra halvlek
och kunde säkra en viktig Poäng'

Vad ska hända med fritidsgården i Slutarp, när
ombyggnaden av Lokal
Frökind är klar och verksamheten flyttas dit?
Det har fastighets'
nåmnden i Falköping funderat över, och nu också
beslutat om.

nämnden har bestämt sig för att
gå vidare till byggnadsnåirnnden
för att få ett rivningsbeslut på
huset.

Håkan Ekman, färsk h6ierb.äk, få" extra plus i hemmalaget, medan mittbacken Anders Johansson var tlävens lrams-

sliten.

-

d,en8o o|r,tober

Man har ingen användning
för fritidsgården, när verksam-

gamla stationsområdet i Slutarp, och fastigheten är ganska
I

Lokuler önaigs

med är domen och fastighets-

Fritidsgården ligger intill det

'

i

o Kinnarp/Slutarp

För sliten för att göra något

Sporthallen och Lokal Frökind kommer att invigas den 30
oktober. Förmiddagen är vikt
för invigrfngen av "nygamla"
lokal Frökind. Klart är att det

heten flyttats ut. Istållet vill man
att kollegorna i byggnadsnämn-

den ska se vilka möjligheter
tomtmarken erbjuder.
Kanske blir resultatet ett
tomtornråde för villor även vid
stationsområdet i Slutarp, liksom tidigare planerats i Kinn-

arY;
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blir musik av

musik. Det

också någon
handboll och

senare på kvällen ska det dansas. Alla detaljer kring de båda
invigningarna är inte helt klara,

Ungdomskåren

men kommittdrade arbetar för
att det ska bli en festlig dag i

och barnprogram med Marita
Sonestedt. På middagen invigs
sporthallen och även här blir det
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match, troligen

gamla Frökind.
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Kinnarp-Slutarps IF:s ungdomslag

har varit på tråiningsläger i Viskadalen. Det
14 år som tillsammans med ledare hade en trevlig helg. Två av
klubbens lag spelade åven match mot.Viskafors. F l0-flickorna vann sin match medB-0. med

var ungdomar

i åldern 7-
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eller inte, må vara osagt, men] fund bland alla sakerna som
nog lockar en loppmarknadl linns skänkta till en marknad,
kunder från när och fiärran, I kanske något' att komplettera,

er.

Kanske kan man komma över
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nad av fint väder och god Pub-

sakerna i de olika stånden fanns'

minst för sin fina ungdomsverk-i
samhet.

ellt värde för köParen..
,

aeg"B;3.

Även om inte allt blev sålt så
lnbringade ändå den sammanlagda försä$ningen ca 12.000:ett fint tillskott till den livaktiga
föreningen som är känd, inte

en kutiosasak som har ett sPeci-

Stig Fred.nksson, Göran And.ersson oih Knut Östberg prouar en soffa på' lo'pprnarknaden.
servisen med, eller möblemangOm det fanns någta loppor Visst kan man också göra fina'

m7gc.t'

I varje fall så gynnades Kinneveds Skytteförenings loPPmark-

liktillströmning. Förutom salu-

kaffe. varmkorv och lotterier.

JOSEFJACOBSSON
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Röda korset:

t6[q-qs-

R e gion str iiff i Kfu,tt cl,rp

med goduppstutning
Ärets Regionsträff för Röda-

Distriktsordföranden Arne

korskretsarna i sydöstra delen
av Skarabor^gsdistriktet hölls
även detta år i Kinnarp. De flesta kretsarna var representera-

Johansson framförde Röda korsets tack till företaget varefter

de.

Operation Livskraft var kvällens tema och konsulenternas
röda tråd. De medverkande

Distriktssekreterare Ragnar

Millqvist svarade på inkomna

frågor och frågor som dök upp
under kvällen. Dessa rörde försäkringsskyddet vid olyckor
som kan hända vid evenemang
oeh försäkring av vinster som
förvaras i hemmen eller ställs
ut i skyltfönster hos företag.
Berndt Bertilsson, Falköping,

kommunsamordnare, hälsade

till

Aktivitetshuset
Kinnarp, samt lämnade en pre-

välkommen

sentation över lokalerna och

dess användning.

flera aktiva frivilliga samt att ta
hand om dem som redan är
medlemmar.

r

han överlämnade ett diplom till
Henry Jarlson Kinnarps AB.

från Skaraborgsdistriktets

se-

kretariat lade fram många tips
och råd som skulle hjälpa kretsarna mot deras måI. Målet för
Operation Livskraft hoppas Rö-

da korset nå till 1995. Denna

satsning görs för att öka respekten om människors lika värde.
Öka kännedomen om Röda korsets nationella verksamhet. att

få in pengar för att finansiera
nationell verksamhet, att värva
flera medlemmar, att rekrytera

Nyamedlemmar,

'

de och Tidaholm har kommit

Redan har operationen resul-

igång och Falköping planerar

serade medlemmar. Konsulen-

sätter många människor, både

terat i ett hundratal nya intres-

om deras verksamhet. Förutom
Kupan i Skara finns ett trettiotal
på andra platser i landet. Sköv-

terna rekommenderade kretsarna att ordna studiecirklar
med frivilliga ledare. Sekretariatat ställer upp med riktlinjer
och tips på bra föreläsare. Asylsökande kan då gös tillfälle att

berätta hur kontaktsverksamheten fungerar, Denna verksamhet är till för att bryta ofrivil-

lig ensamhet både på förlåggningar, sjukhus och andra institutioner.
Margareta Tranberg, som förestår Kupan i Skara, berättade

att starta, Verksamheten syssel-

arbetslösa och invandrare. I
Skara är ett tjugotal ALUanställda,. några har ungdomsplatser och ett par elever hjälper

till

mellan skolarbetet ett par
dar i veckan. För övrigt ställer
många rödakorsare upp med att

sortera kläder och med kaffeserveringen. Det har blivit en
stor social verksamhet.

Många studiegrupper har

kommit till Kupan och sprider
därmed kunskapen vidare.

Björn Lind, Röda korsets
ungdomsförbund, framförde sin
tacksamhet över bidragen från

kretsarha. Han medverkar i

Förstahjälpengruppen som är
ute vid otka evenemang, Björn
iir både volontär och rödakorslärare. I april reste han till Masasi i södra Tanzania för att hjälpa
till med hål3ovården i byarna.
Tjänstgöringen var ett led i hans
utbildning till sjuksköterska.

Björn fick varä med om att
dela ut klåder och babypaket.

En upplevelse att se glädjen hos'
mottagarna. Han visade bilder
från sina månader i Tanzania.
Intressant att se hur sjukhus och
RK-kanslier byggdes upp efter

den stora naturkatastrofen för

några år sedan. Under en inten-

Görel Ertksson, Arrte Johonsson, Björn Lind, Bernt Bertilsson, Ragnar Millqtist, Pirjo
Höckert och Li.Iie Ströng meiloerlwcle oid regionstriif,fen i Kinnarp. (Fato: Josef Jaeobs-

siv regnperiod inträffade ett
jordskred som förstörde tolv
byar. Efter insamlingar till Röda

korsets distriktsprojekt

byggs

nu dessa byar upp igen.

Ragnar Millqvist påpekade
att insamlingar av pengar är

livsviktigt. Högst prioriterade
insamlingar är: 1. Katastrofre-.
serven, 2. Röda korsinsamlingen (i år i okt.), 3. Lettland och
4. Distriktsprojektet i Masasi.
Svenska röda korset har fått
huvudansvaret att bygga upp
Lettland. Skaraborg har Lodza-distriktet. Röda korset har
också åtaganden att hjälpa till

med rekryteringen av

hem-

värnssjukvårdafe,

Ragnar Millqvist avslutade
med att betona vikten av att informera om folkrått, mänskliga
rättigheter och humanitär rätt.

Distr.ordf, Arne Johansson

framfördd distriktets tack för

visat intresse samt önskade ett
lycka till med röda korsarbetet.

Am,e Johansson örserliimnar ett d.i.plom för gott samaxbete
samt tack_för att företoget u.pplå.ter sina lokäler till Henry

Jarlson Ki,nnorps AB.

N. Fågelås-Kinnarp/Slutarp 7-1 (3-1)
MåI, Nona Fågelås: Lars Johansson, Conny Joelsson,
Fredrik Olsson, Tomas Bergström, Tomas Billengren, Urban
Johansson, Johan Bergström. Kinnarp/Slutarp: Mikael
Larsson.

Kinnarp/Slutarp överraSkade serieledande NFIF i matchens inledning. Laget förde då matchen och fick fullt rättmätigt tidig utdelning.
- Killarna var alerta och stressade deras uppspel föredömligt, berömde trånare Gtiran Olofsson.
Norra Fågelås hade lite flyt, tog väl tillvara på sina chanser
och tog över ledningen med tre snabba måI.
- Det speglar verkligen inte håndelserrra, bollen studsade

SLUTARP 875.000:-

deras väg.
Fågelåstrånaren Rune Nolberger medgav att man hade tur.
- Vi var inte förtjåinta av en tvåmålsledning i paus men vi
hade den lilla tur som ett topplag i regel har.
Notoriske målskytten Tomas Bergström satte sedan spiken

KINNEMt|
Söndag

i kistan direkt i andra halvlek.

kl.
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Korsberga Kinnarp/Slutarps IF

Vi försökte att hålla spelet vål uppe men de fick för mycket luft under vingarna efter 4-1, suckade Olofsson som väljer att inte framhårlla någon i sitt lag. Alla kan båttre'
Hå,lcan Johansson var båst hos serieledar"".
_
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i Kfuma,fps-hallen
På fredagseftermiddargen hölls premiär

1

möbler, skolmiljöer etc

i Kinn- I

arpshallen - den första
sammankomsten någonsin i detta nybygge och
ännu dröjer invigningen.

Kinnarps-hallen med
företagets logo på väggen,
byggd i samarbete med
kommunen, skall fungera
som både sporthall och
samlingslokal. Doften av
målarfårg driijde sig kvar
i den splitt nya byggnaden.
I fredags var dess funktion

samlingslokal och mötespläts för
sälj organisation lokalt
och ute i landet, Sammanlagt c:a
ett 100-tal personer kunde ta del
av en show med instuckna Kinn-

Kinnarps

arpsbudskap om produkter

-

stolar, skrivbord, förvåiings_

Gösta

f"grt"åt" u*äen mest
i det gäng som
en show kring

namnkunniga
spelade upp

Kinnarpsbudskapet, dår man

-

inspirerad av mi[iön? - gärna
ianvånde idrottsspråk som träna, öva, viktigmatch, svårslaget
Iag och resultat av ett lags gemensamma ansträngningar.
Tablåer, litet standup-komik

och musik,

Sedan presenterade Kinnarps sina nya kontorsstolar -

kontorstolarnas Rolls Royce enligt sagde.Engström. En svensk
produkt som kommit för att
stanna, sa han också.
Vackrare arkitektur, har väl
skådats, även för idrottshallar.
Man får gärna intrycket av att
en fabriksavdelning utan
fönster - kommit på villovägar
från "modern" på andra sidan
genomfartsleden.

U.N.

Gösta Engström, "kollega" i Kinnarps-hallen t K-innarps ,,shol.,r,,
för sin siiljorganisation..Euenemanget uar d.:t ailra farita t. den ngbgggd,ä,
eliitn"tl-iot ot"i,"ioä, aiiu
inte hunnit bli i.nuisd. (Foto: Margareta Bomaö.,"""rq'q!:-;4
_", ,-l

Sista SPF-utflykten gick

Frökinds pensionärsförening SPF har avslutat
sommarens utflykter.
I arla morgonstund startades resan som gick över
Trollhättan och Uddevalla, via Svinesundsbron till

Halden.

.

Det gick lika illa för föreningen som för Karl XIL Fredrikstens fästning kunde inte intagas, denna gång på grund av att
"visningen upphört för säsongen.
Färden gick sedan vidare

över Kornsjö in i

Dalsland.

i naturen här

är
överväldigande, alla ord blir så
futtiga om man försöker beskri-

Skönheten
va den.

r

Lutagården

Dals-Ed var nåsta måI, ett stäl-

Lutagården ägs nu

till Dalsland

av

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen som bedriver ungdomsverksamhet, flyktingmottagning,
m.m. Två damer sköter nu den-

sarnma. Utöver redogörelsen

för hur EFS-verksamheten är
uppbyggd, berättade de intressanta ting fråryr trakten. Efter
förfriskningar fö$de en kort andaktsstund och besöket avslutades med psalmen Härlig är jorden.
Allvaret mötte också påtagligt. En ensamstående flyktingmarnma med en glittrande glad
flickunge, har bott i Sverige i tre
år, (mamman var hjälpreda På
gården) skall nu utvisas, man
och varför?
] undrar till vad,
I Så var hög tid förmiddag vilken avåts på Gästhuset Tjuren
ii Ed, mycket välsmakande!

le som nu heter Lutagården.

o Sverigeskrokigaste

Denna gård har tidigare ågts av

våg

tre bröder från Kinneved, var-

Hulda Brodd, från Dalsland,

för besöket här var av personlig
betydelse för många.
Dessa bröder ägde tidigare en
gård på Dalsboslåtten, efter försåljningen av denna,flyttade de
hit till Lutagården (som då hette

Äng) för att r$uta sitt otium'

guidade och berättade bl'a. sägnen om en brud som rövades
bort, släpades över fiallet och
mördades. Så tillkom Sveriges

krokigaste väg qqh $ället fick

heta Brudfiållet. Platsen blev av

Kinnarp-Slutarps lF-Korsberga IF 5-2 (3-0)
Målen: Kinnarp-Slutarp: Christian Ek

2,

Daniel Andersson

2, Kristian Persson.

Korsberga: Kenneth Bergman

2.

Kinnarp-slutarps IF har haft vissa bekymmer på sin hemmen i går tog laget i alla fall sin andra
-a-u""na Kinnemo,
hemmasseger genom 5-2 mot Korsberga' Två snabba mål i
mitten av lörsta halvek var det som avgiorde till en säker
3-0Jedning i paus. Något tveksam i andra halvlek, betydde
att gästarna fick chans till reducering' men ordningen åter-

ställdes ganska snart och KIF-SIF gick, fram till 5-1 innan
gästerna fem minuter före slut kunde reducera. Det var ingen
större tillställning - hemmalaget ligger fast i mittzonen, medan gästerna får brottas i slutet av tabellen även i fortsättningen.
Christian Persson, Daniel Andersson coh Christian Ek var
vassast i KIF-SIF, medan gästernas Kenneth Bergman var
den som or:oade hemmaförsvaret mest. Thord Brandt förtjä-'
l
nar också överbetyg.

llcl,-el

-lur

frå,n Ki,nneoed, samlod,e utanfin Lutogå.rd,en, nltm,eto EFS-gå,riI, tid,iga.re
oo tre bröd,er fr&n Kinneoecl.
lq93-e? -tq
Dalsland till Håverud för en hus med eget vindkraftverk. I
vägfarande utmärkt med stenar
stunds rast. Under färden ner Brålanda smakade det bra med
och pinnar.
mot Dalboslätten sågs ett varu- kaffe.
Resan gick så vidare genom
Resenö,renta

ii,gd,

Borgunda-Kinnarp/Slutarp 4-1 (2-0)
Målen, Borgunda: Bosse Stenberg 2, Peter Andersson,

Pelle Friberg. Kinnarp/Slutarp: Daniel
Borgunda giorde en stark första halvlek
samtidigt som Kinnarp/Slutarp inte stod
riktigt att känna igen.
- Ett bottennapp igen även om vi höll
spelet uppe. Tycker att vi stod och sov och
bjöd på tre mä när de satte igång sin kontringsfotboll, menade Göran Olofsson, trånare i Kinnarp/Slutarp.
- En mycket bra första halvlek från vår
sida och jag tycker vi vann råttvist, även
om segern var något mål för stor. Alla var

"'.S
bra idag, tyckte Borgundas lagledare
,ffi'$r*trf'
peter
elst
målslcyU.
t'wvotugoo'
Benet
Bengt
Sngt ll.afferuUs.
Hälenius.
Hallenius.
I Kinnarp/Slutarp var målskytten Daniel'Andersson den

båste för dagen.

t1€13*1'.1*a3

Ponny
råddad

urbrunn

En ponnyorsakade på
onsdagseftermiddagen
en utryckning av räddningsdkåren i Falköping.
Ponnyn hade ramlat ned i
en mindre brunn och fastnat
med bakbenen och bakkroppen. Någon fara för hästen
var det inte, men ägaren lyc-

kades inte få upp den utan
hjälp.
Ponnyn, en valack av rasen Conneanara, ett år gammal kunde något omtumlad
själv promenera från platsen.

Händelsen inträffade

i

.".4O

Slut-

E o Kinnarp/Slutarp

Frökinds fc1q3_ö5_Å3
SPF-förening

mi,rn,i,stersaur om
bg,;rrJoehbussg.,r
och eftermiddagar när
Jodå, Krister Bohlund, mornar
skolorna, börjar och slutar, år
trafiks äkerhetsengagerad överfulla, varför många skolkinnarpsbo, har fått svar barn tvingas stå upp under hela
från kommunikationsmi- färden.
nister Mats Odell (Kds)
e Likaviktigt
på sitt brev om det lämpliDet förefaller ju absurt att
:ga att barn står upp i skoli det ena fallet man av trafrksäbussar.
kerhetsskäI, i personbilar alltså,
Efter traditionellt tal om sak- till och med kan bli bötfälld om

läget, svensk trafiksäkerhet i
internationellt perspektiv, ansvarsfrågorna f.n. så kommer
mininstern fram till svaret på

brevet; hur det är med låmpligheten av att barn står upp i bussar - i jämförelse med att alla -

av

trafiksåkerhetsskäl måste

vara bältade i personbilar?
- En utredning sitter, och ska
redovisas den 15 oktober, om
en knapp månad.

r

Påallvar

Han tycks ju ta mej på allvar, han svarar på inina frågor
och det åir tydligt att något åndå
kommer att hända, såger Krister Bohlund.
- Jag är nöjd med svaret och

-

awaktar vad utredningen

sä-

ger.

Krister Bohlund, som sitter
som suppleant.i Gatu- och

trafik-

nåmnden i Falköping för Mi[ö-

partiet, åir själv busspendlare
från Kinnarp, och har då fäst sig
vid att dessa bussar,. speciellt

Vägverket i uppdrag att tillsam-

mans med Skolverket

och
Svenska kommunförbundet, efter samråd med Svenska lokaltrafikföreningEn och Svenska
busstrafikförbundet att; som det
på lite snårig byråkratsvenska i

där skolungdomen färdas stående till eller från skolan".

o likaviktigt...

färder, När man dessutom står
upp i bussar ibland så framstår
ju det för vade förnuftig människa som ännu farligare om olyckan är framme än att sitta ner-

sjunken

Självklart måste det vara lika
viktigt, tycker man, att samtidigt
ha synpunkter på hur säkert eller osäkert det år för vuxna att
stående åka buss i mittgången?
Det far vi hoppas utredarna passar på att skriva med.
Vi kan dock redan nu ana vad
samrådsparterna kommer att

i ett bilsåte. Hiir hai

lagstiftarna och de som hittat på
bestämmelserna missat något,
menar Krister Bohlund,

-

Eftersom bussarna går lika
fort som bilarna - det'är fråga
.om färder i 90-100 km - så kan

säga:
:

Att det skulle dra med sig oer-

riskerna inte vara mindre där.

lhörda kostnader att endast

det var detjag ville få ansvariga

transportera sittande passage-

politiker och myndigheter att
reagera på och rätta till. Nu
tycks man titta på frågan.

, - Men, säger Krister Bohlund, som är en enveten natur,

skulle det hela åindå sluta med
intet, så skriver jag väl en om,gång brev till.
Den sittande utredning i frågan som kommunikationsministern hänvisar till tillsattes den 1
juli i år och i den gav regeringen

irare..,

i o Svånger sig
I

I M"t.

Odell säger vidare i sitt
rbrev, att Vägverket skall redovisa förslag till åtgiirder som kan
höja såkerheten för skolungdom

ivid skolskjutsar. Han får dock
sägas svänga sig en smula när
han vidare såger att Sverige har
att följa internationella överens-

jkommelser när det gäller for-

zo{q-lt-

för höstsäsongen.
På grund av Frökindsgårdens
ombyggnad måste mötet förläg-

gas till annan ort. En vänlig inbjudan från en av representan-

t-erna för.. Hantverkshuset i
Asarp löste problemet, nämli-

gen Carin Andersson som hälsade oss välkomna till dukade kaf-

krav når det gäller miljö och

febord.

hälsa - så det kanske ändå skulie kunna finnas en öppning?

Först gavs tillfälle till en rundvandring i lokalerna, här finns

GLENN WELANDER

massor av hemslöjdsalster, alla
de slag, de som är intresserade

av handarbete t.ex. fick här
många uppslag hur julklappsfrågorna skall lösas.
Innan mötesförhandlingarna

.

KinnarP
/SlutarP

ministerns brev:
"...redovisa uppfattningen av
'persontransporter med bussar

man inte har bälte på sig, medan
det fullständigt kvittar vid buss-

har hållit sitt första månadsmöte

dons tekniska utrustning (med
bälten ) och att om vårt land
ensidigt skulle bryta mot dessa
och kräva bussbälten skulle det
komma att betraktas som tekniskt handelshinder(?).
Når det gåller EG så lår det
dock vara så att varje land har
rätt att gå utöver EG:s minimi-

Sörby-tipset
Tipspromenaden

vid
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Våvstuga samlade 57 deltagare'

I

Tre hade tolv rätt: Kristoffer
Berglund, Anette Berglund,

I
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Gunvor Jakobsson.
Rätt rad: lll222 xx?2ll.
Råtta svar: Gamla stan; Me-

I
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dix; Haj;

Bokhandelsbiträde;
Sköldkörtel; Hillary; Bienner;
Gun Hellsvik; Krydda; IFK Göteborg; Gerumsmanteln; Helsingfors,

L

Skiliefråga: 125 sidor.

lclt:3. c?-"ts
Träff fördaglediga
blir dät på fredag eftermiddag i

Finneveds

församlingshem.

Åke Avedal, Mullsjö, medve"kar med sång och musik.

I
I
I
i

började hölls en minnesstund
för föreningens aktade medlem,
Gerhard Frisk som avlidit.
Efter en tyst minut sjöngs så
Härlig är jorden.
En redogiörelse för vilka frågor som avhandlades på senaste
KPR-sammanträdet avlämna-

des, i övrigt hänskjöts viktiga
frågor tiJl oktobermötet, hur

kursverksamheten skall läggas
upp m,m.
Sedan vidtog underhållningen som präglades av djupt allvar
men åven av humor. Två herrar
från Gäsenebygden gästade föreningen och medverkade, Åke

Ung med vacker sång, Bertil

Säll berättade minnen från sin
faders arbetsplatser i Frökinds-

trakterna, hur det var att vara

dräng i seklets början, de hade
även lite historier med i bagaget, Föreningens medlemmar
bidrog till underhållningen med
dilttlåsdit'rg o'chälld fat öf et€ris ::

det var en givande eftermiddag.
rFöreningen hade också nöjet att
få skriva in flera nya med-

lemmar,

Nr 153

Öå1fl:n

J' Lördagen den 2 oktober

1993

tr Aer offentliga poliserna ar'popultira råd.d.e,Lnge;ti"kan oflL, niir en ao patitrilerna stånnad.e ti.tt
oid Khmo;rpdtolal' ftdrorndagen. Polisossistezr.t Jan Wikman ficli bilen full aa ungar, nör han oisoile pollsrad,ion.

)e*lla slclr-|r,inntr,al,

(Foto: Ma,rgareta Boman).

Sedan drygl en månad
tillbaka är polismännen i
Felköpingsdistriktet uppdelade i grup1rcr, som fått
ansvaret för olika områden av kommunen.
Där ska man synas, lära
kånna ortsborina och jobba brottsförebyggande.

Tanken är naturligtvis
att få tillbaka de person-

o

ligd föftroende, som fanns
då poliserna jobbade på
ort och stålle.

- Varje månniska ska
känna någon polis, som
man kan anförtro sig till,

hop_pas

polismåstare Ber-

til Ohlund.

-sid7-

ttrdat$$*hs2qöhdäuiå{€iid

omr&de istiillet tör koarter i Fg,lköp:drr'lg;

Nu har alla var sin

polis

,krh

Attfå,kiinnapå, enbatong our oerhört spiinnandeförbarnenpå,Kinnarpsskolan. Polisas:sistent Jan Wikman, som egentligen hör till Gudhemsomr&det, l&nade ut sin batong.

Barnen på, Ki,nnarpsskolan oisste knappt till sig ats förtjusning nör ett par oo de nga
omr&despoliser"na uar på.besök i oeclean. Hör hiilsar polishundförare Thqrnas Johansson
och polishunilen Gaist p& slalbonren sombeunilrad,e p& sökert atsstd'nd. (Foto: Morgareta Boman).
lrinl J,fq- r:.&
Falbygden någonsin och det
andra i länet, Störst chans att
se större piplärka i Sverige
har man på de klassiska få-

Såillsynta
.

1.. f
I)rl)rarKor

Den från Sibirien
härrörande större piplärkan sågs i söndags i
Naglarp, Kinneved. Det
var Jonas Grahn. medlem i Falbygdens Fågeklubb, som upptäckte
den når han var ute på
vandring i området. Ar-:
ten avslöjade sig genoml
sitt karakteristiska läter
och utseende. Lyckligal
ornitologer från olikal
delar av länet besåg se-1
nare under dagen åretsl
raritet under goda för-l

hållanden.
Fyndet

"Hallå - rir det n&gon deir?" Mikael Traelsson fick lå.na Thomas Johanssons polisradio
och talade med högsta befiilet inne i Falköping. "Jcittekul" tgckte naturligttsis ba,rnen.

är det första på

I

gellokalerna i den östra delen

Syföreningarna
i Kinneveds
pastorat

av landet. främst Öland dår

inbiuder till

något enstaka exemplar ses
årligen.
Dagen innan, på lördagen,
var samme Grahn ute vid

Agnestadssjön

och

letade;
upp inte mindre än tre skär-

piplärkor, en fågelart

som

hör hemma på klippiga kuster och som under sin flyttning nu kunde ses på de ännu
kala stränderna och sten-

blocken i sjön.

UPPTAKTSTRÄFF

i

Kinneveds församlingshem torsd. 7 okt. kl.

14.

Dlakonissan

Marianne
Dahlstrand berättar om

Sjukhuskyrkan.
Välkomna!
Slutarps kyrkl. syförening
Kinneveds Hembygdsförening.

Skärpiplärkan, som är,
mycket lik den vanliga ängspiplärkan, är endast observe-

Medlemsmöte tisdagen

Hornborgasjön, för några år

bjuder på kaffe. Välkomna!

rad en gång tidigare inom
kommunen, vid Almeö,
sedan,

-e\.,

Kinneveds

19/10

Församlinqshem

19.00. Årende: Kinnarps stationshus framtid. Föreningen

tx'13

Kinnarps och D afgårds
berget
än
-stabilare

Två skaraborgska företag som är stabilarg.än'

livsmedelsarbetare och för länets lantbruk varifråm mycket
av råvarorna kommer.

j

berget i dessa tider av konkurper, avskedanden och

L

o Av egen kraft

allmän kråftgång i kon-l
junkturerna; Kinnarpsl
och Dafgårds - kontors-

l

möbler och livsmedels-

förådling.
Detta konstaterar Sveriges ledande tidning på
affårer och'företagande,l
Dagens Industri, DI, i en]
artikel över två sidor i fredagens nummer.
Man har hårdtestat de åtta
företa$ och företagare som fått
Albert Bonni.rs p"is tiU ÅRntS
FORETAGARE och här konsta-

l

l

I

|

marknaden.

i
l

Ingen konjunkturnedgang,

i världen tycks bita på Kinnarps

i Falköping, konstaterar DI och;
noterar att sedan Henry Jarlsson fick årets företagarpris 1987
så har företaget ökat sin omsätt-

ning med 50 procent plus atti
vinstnivån på 100 miljoner harl
hållits ograverad. Trots att
vinstmarginalen på fantastiska
procent under 80-talet sjunkit
är Kinnarps ett av
Sveriges lönsammaste industriföretag, säger man.
Det här förklarar man med att

något, så

till ro
med gamla framgångar, utan i
Kinnarps inte slagit sig

de här båda trygga uthålliga
succe'företagen är att de inte
banker och långivare som fått
kalla fötter och sagt upp lån
och ställt företag i besvärliga
situationer. Ikea är ett annat

d.ustn.

arps. Rubriken på artikeln sä-,
ger
vidare:
t'Inget tyckd bitapå Henry Jarlssontt
Om Gunnar Dafgård på Daf-l
gårds säger man: "Det är nog
det stabilaste som finns."
De här båda företagen har trots
dåliga konjunkturer stärkt sina
positioner; behållit eller ökat sina marknadsandelar och där-J
med också sett till att bibehållai
tryggajobb på sina företag.
Och det är ju det vi vill ha -]
trygga jobb och gärna expan-1
sion så att att ännu flerkan komma in på den ordinarie arbets-l

25

lyftigheter har blivit mångas
fall, säger man också.
Man säger det inte direkt,
men vad som kännetecknar'

Henry Jarlsson kan gliidjas
å.t berömmet i Dagens ln-

- Mästarnas mästare det åi,r
He4ry Jarlsson, VD på Kinn-'

-

att företaget klarar det. Vid-

behövt vara beroende av

terar DI frankt att:

o Ingetbiter

1

Från Dafgård i Källby kommer den ena marknadssucc6n efter den andra, nYa
rätter för mikrovågsugtrar till
exempel, säger DI. RecePtet
konstateras vara att växa av
egen kraft och inte fortare än

r

stälet med hårda nypor

ge-

nomfört hårda rationaliserings-

in på dem i vidlyftiga

skalbolagsaffärer för att komma

åt tillgångarna - läs trygg-

heten för svåra tider - sålde

ut

tillgå,ngar, sålde fastigheter och maskinpark så att
kvar stod ett företag som endast ägde en orderportfölj.

Förra årets pristagare Gunnar Dafgård på företaget med

dukter ligger rätt i tiden - och
det skapar arbetstillfällen för

-

Adelsmärket för de mest

framgångsrika företagarna
är att stå emot i en lågkonsäger Roger Holtbackl VD
företagale. Gunnar Dafgård
uttrycker det till DI som att:
Det är inte konsten att sänka
kostnader och skära ner utan
i stället att få fram nya produkter och expandera, även
i dåliga konjunkturer. Det är
precis vad de också giort.
Men som sagt, för det krävs

resurser soin man samlat i

ladorna och inte satsat på

annat. Här fortsätter ma4 att
bygga vidare på det man är
bäst på, kontorsmöbler respektive livsmedel.
GLENN WELANDER

ffinnaip/Slutarp-Vartofta 4-4

att:

- Mitt i lågkonjunkturen gjorde man i fol en rekordvinst på
över 50 milj kr. I år går det ännu
bättre.
Och vi här i Skaraborg harju
hört signalerna: Dafgårds fortsätter att expandera, deras pro-

gårds av Gunnar Dafgård

själv.

(1

MåI, Kinnara/Slutarp: Jörgen Andersson, Ove

samma namn, belåget iKällby i
Götene kommun går heller inte
av förhackor. Det stabilaste som
finns, säger DI och konstaterar
I

i

har en annan företagskultur.
Men så är de också, precis
som lkea. startade av män
med ideer som de sedan målmedvetet byggt vidare på till
dagens storföretag. Kinnarps
startades av Henry Jarlssons
far Jarl Andersson, fortfarande aktiv i företaget, och Daf-

för riskkapitalbolaget Bure,
som sitter i juryn för Ärets

klipparna i svenskt näringsliv
på 70- och 80-talet. De som
köpte företag, vände ut och

o Dafgårds

. Företagskultur
Så har man inte giort på
Kinnarps och Dafgårds, de

egna pengar. Satsar man inte

ning med de upphaussade

- något som gett företaget kraftigt ökade marknadsandelar'
Håir har Kinnarps i dag över 40
procent av marknaden för kontorsmöbler i Sverige, En stark
marknadsställning torde också
vara guld vårt när konjunkturerna blir bättre, man har ett
båttre utgångsläge.

:

junktur och ändå utveckla,

ningar i konjunkturerna.
Fast det inte sägs rent ut i
Dl-artikeln så är den ju på
sitt sätt en svidande vidräk-

Kinnarps har genom detta,
varit starka nog att kunna hålla'
oföråndrade priser under fyra'
år - vilket i sig är en prestation

i vart fall fått det svårt atti
växa vidare,

företag som expanderat i
stort av egen kraft och med
mer än vad man har råd till
så klarar man lättare svåing-

program. Det har råddat vinsten
men också gett problem med
facket.

.t

Sinade den så stod konkur-l
sen nåra. Så har många i'
grunden stabila företag gått
under äveni Skaraborg, eller:

-1)

Josefsson

(straffl, Mikael Larsson, Jan Callenvik. Vartofta: Tony Engdahl 2, David Palmqvist, Niklas Hend6n.
Kinnarp/Slutarp började båst, men efterhandjämnade Vartofta ut spelet och 1-1 i halvtid var rättvist.
I andra följdes lagen åt hillz-z, men sedan ryckte gästerna
och hade ledningen med 4-2, innan Kinnarp/Slutarp både
reducerade och kvitterade under matchens sista fem minuter.
- Vi kunde tagit ledningen med ett par mål i början av
andra halvlek, men precis som tidigare under säsongen missade vi för mycket klara målchanser. Därför var det starkt av
killarna att kålnpa vidare trots missarna och resa sig i slutminuterna, tyckte Conny Cruus i Kinnarp/Slutarp, som gav inhoppande högerbacken Reine Lundahl ett extra plus.
Vartoftas trånare Thomas Qvist hade inte så mycket att invånda mot slutresultatet:
- Visst var de båda sista baklängesmålen lite onödiga, vi
borde kunnat täppt till. Men samtidigt var oavgiort ett räftvist
slutresultat, spel och chanser varjämnt fördelade,
Målvakten Mikael Sjölin och tvåmålskytten Tony Engdahl
var Vartoftas bästa. l$'q.) . iC3 - Q ''i
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Jag är optimist, det
måste man vara om man
ska föra utvecklingen mot
något positivt. Jag tror att
lånderna i samarbete kan
görn den här planeten till
en bättre plats att leva på
för många fler ån oss i industrivärlden som i dag

-

har en bra levnadsstandard.

Den som såger det är

Bo l(iell6n, ambassadör
och chefsförhandlare i

miljöfrågor - bland annat
som ordförande i FN:s arbetande konvention mot
ökenspridning.
Bo Kjell6n har trots att
han år stockholmsfödd
och uppvuxen där och
med hela världen som arbetsfålt - $länd annat som
anibassadör i Hanoi
lg74-77, sina rötter i Falkö$ing, och Kinnarp. Där
finns till och med en gata,
Kiell6ns vä9, döPt efter
harrs farfar skollåraren J.
P. I(iell6n.

har flera anknytningar till den
här vackra bygden'

r

LårarinnaiS0år

-

Nu träffas vi mina tre kusiner Stig, Inge och Bert Karlsson
med fruar för en trevlig samvaro
här. Deras mor, Elsa Karlsson'
förresten! Hon var något av en
institution som lålarinna i Sörby, sågs det. Jag tror hon under-

',,1t

visade i 50 år, från 16 till 66 års
ålder. Hon blev 93 år gammal;
en kvinna som alla kände och
hade en relation till.

"rgrffi.h"

'bem,

!{s::ll'
aeo nå{:
iöl i net

'?q

o KinnårptillHanoi
Men hur blev det då Stockholm för din familjs del, en hån

s r*SerE*vt-

**gl*dlnt

delsekedja som går från Kinnlarp till Hanoi och så vidare?
i - wtin farfar var Kinnarpsbo,
lskollärare där och vål som det
lvar på den tiden, med i en rad

d iile

llt

";;å**r

fivl;:t*.;:i

iolika sammanhang. Han måtte
på sitt sätt ha varit en bemärkt
I

person eftersom han fått en gata

luppkallad eftgr sig i samhället,
jKjelldns vä9.'På 20-talet beslutade mina föräldrar sig för att

'flytta till Stockholm. Min far,

'
1

I

1

John Kjelldn blev kamrer på SF
(Svensk fi lmindustri) :och blar-rd

rannat ansvarig för biograferna
utanför Stockholm, Det var han
för övrigt ända fram till ett halv-

fl
i

I

I onsdags besökte han Falkö-

.

ping för en liten släkttråff på

ibara pensionär en kort

.

-j[.Qp.årsdagen av fadern, John
födelse.
r$illdns
-- Ja även
om jag aldrig har

r$t**rirrs- f.miljen agåL Lindblons hahdelsträdgård -

så

jag

H'C

l

qs

1959

Bo Kjelldn är 60 år och anställdes redan 1959, som 26-åring på
UD (utrikesdepartementet) på

bott här så har jag hela tiden

haft kontakten med mina släk,tingar och bygden - och jag tror
at|.,yi alla inom oss behöver en
ksntakt med vårt ursprung, säger Bo Kjell6n.
- Min första fru, Margareta,
ffiS Lindblom kom också från

PåUD sedan

tid.

Bo

olika poster. En lång karriär i
ldiplomatins tjånst. 19?4-77 var
lhan ambassadör i Hanoi. Viet,nam, sedan bland annat chefs-

och s.tsensk

chefsförhwd,lq,re

administratör på UD, expediitionschef där 1981-85 och såj

T:;wh

lambassadör igen fram till 1991.
'f','- oa fick jag en förfrågan av
den förra regeringen att företrä-

gorpa det

inte@o-

nelLapLa-

da de svenska intressena vad
gäller miljöfrågor i internatio-

net,bördig

fr&nFaIkö-

nella sammanhang, en post som

ping. (Foto:
GlennWe-

jag sedan fortsatt under denna
regeringen.

land,erf .

Något som Bo Kjell6n inte tycker är så konstigt, eftersom den
, svenska ini[iöpolitiken inte näm,värt förändrats. Sveiige har en

ikontinuitet och linje
I

verkligen en övertygad "multilateralist"- jag tror på det stora
samarbetet för att lösa de stora

i sitt age-

rande i dessa frågor, säger han.

som

- Visserligen åir det en rad
enorrna problem i världen, en
stor befolkningsökning - dåir vi
kanske har tio miljarder människor på planeten om 50-60 år och vi har i dag en ökenspridning dåir 900 mifioner av oss ris-

lbete mellan ett antal länder),

med FN och Världsbanken
bland annat, i dessq frågor.

o Multilateralist
dess,a sammanhang

Kjell6n varit med

i

har Bo

det arbete

luft, vatten och jord. En rad stora problem som jag menar att
det går att lösa, förutsatt att vi

diska länderna, Sverige, Norge
och Danmark, att föråindra FN:s

arbetsformer i olika sammanhang så att man snabbare och
effektivare får något uträttat.
- Vi vill ha mindre och effektivare styrelser - det går inte att
rragor ha
na med
rneq ett
aua frågor
elf anfar
antal
lti alla
representanter från en stor del
]av FN:s, trorjag, 186 ledamöter.
Det blir för tungrott.
r - Men jag är för den skull

:

,

satsar på det. Jag

-

åiLr

optimist!

Men självklart måste det

ske föriindringar. Den rika världen måste föråndra sin konsum-

tion - vårt samhälles uppbyggnad måste ändras. vi kan till

]

,

exempel inte satsa så mycket
energiresurser på transporter
som nu,
':: i:t.t

.

Med detta menar jag

åirrrdå

att vi måste sänka vår standard
och skruvaher den till 30-talsnivå. Inte alls. Det finns vågar att
smart och genomtänkt leva energisnålare och förbruka mindre resurser, utan att för den
skull försåmra sina levnadsvillkor.
- Detta år en stor uppgift för
oss alla. Det tir rentav en folkbildningsuppgift. Jag menar att

hår borde de gamla folkbildningsidealen verkligen kuna
komma till heders.

Över.huvud taget så hävdar

kerar att fara illa på grund av
den. Vi har nedsmutsning avi

på ett reformförslag från de nor-

-

inte som många kanske säger,

- Det är enda vägen att nå
en stor och sammantagen nytta
som kommer många människor
till del.

lsvensk ansvarig inför den stora
miljökonferensen i Rio.
- Jag arbetar mycket med
I multilateralt samarbete (samar-

I

i

frågorna, säger Bo Kjell6n med
,eftertryck.

o Ökenkonventionen
I H* är svensk ambassadör
Ioch chefsförhandlare i en rad
miljöfrågor, bland annat

Kjellön,

ambassailör

Bo Kjell6n; att med kunskap

och förnuft så kan många problem lösas. Och när det gåller

uländerndl
l

aO

* i fi [ålhnder"

ger dem möjligheter - till exempel genom skuldsanering - så att
deras resurser i högre grad kan
gå till uppbyggnad.
- Allt som ska ske där måste

med nödvändighet ske i nära
samklang och samarbete med
människorna. vi måste ha respekt för dem och deras synsätt.

Är de inte med på satsningen så
blir det inte myckel31 de4, *-

- I vissa fall behöver vi kanske hjälpa till att återuppråtta
en delar av deras gamla kultur,
en kultur som egentligen var
viktig för ett fungerancld liv.
r 0rdförande

r{1,

Sjålv är Bo Kjelldn nu intensivt
inne i arbetet på att hitta vägar
att hindra ökenspridningen. Det
gör han som ordförande i den
kommittd som på FN-uppdrag
angriper denna fråga. Ett intensivt sammanträdande oeh dis-

kuterande - åsikter och synpunkter som ska jämkas samman för att det prqltiska genomförandet ska kuri*ä sättas i
verket och och leda till att öken-

ja rentav
att få öknarna att dra sig tillspridningen hindras,
baka.
I

januari nästa år

(1994) tråirffas

man i NewYork, i mars i Genöve, och ijuni i Paris för en sista

runda, Denna månad ska det
färdiga betiinkandet eller rappoften läggas på FN:s bord.
Jag tror att det gån att
åstadkomma något bra av detta,säger Bo Kjell6n.
GLENN WELANDER

i?9J"ro-o?'
IOGT-upptakt
IOGT-NTO-föreningen i Kinneved har samlats till start inför

Prästtiänster
{o
i Kinnarp-Asarp

hösten. En del utomstående som
1 varit med på Smålandsresan var

Den lediga kyrkoherdetjänsten i Kinneveds pastorat hade

/

åven inbjudna.

Parentation

ningstiden gick ut. Det ärkyrkoherde Ingemar Bruto som söker

förhandlingarna presentbrade

den tjänst han för närvarande
upprätthåller på vikariat.
Det är tillsättningsnämnden i

NBV-distriktets studiekonsullent Ann-Louise Friberg hösI

tens och vinterns studiematerial. Hon beråttade utförligt och
trevligt om det rikhaltiga kursmaterialet byggt på en del författare, EG-frågor, hantverksämnen m.m.
Efter hennes framträdande
serverades kalfe och sjöngs allsång till musik av Lennart och
Yngve på dragspel och fiol.

-'Kinneveds pastorat som tillsätter. Långtidsvikariat på kyrkoherdetjänsten i Äsarp-Smula
pastorat har också lockat en sökande, komminister Mikael
Casserblad, Österhaninge pastorat i Stockholms stift.

,q9"i -lt)*iÅ,

Kinnarp/Slutarp-Vårsås 4-2 (3-0)
Målen, Kinnarp/Slutarp: Daniel Andersson, Jörgen Andersson, Kristian Ek, Kristian Persson.
Kinnarp/Slutarp gjorde en mycket bra första halvlek men
tappade lite sedan man giort 4-0 efter tio minuter i andra.

- Det var bra i 55 minuter. Så länge spelade vi ut dom fullständigt, men sen ville alla framåt och då blev det lite "hawaii", berättade tränaren Göran Olofsson.
Samtliga i Kinnarp/Slutarp skötte sig

FAMILJEGUDSTJÄIUST

bra. 1oa3.
t4_:,1

I KINNEVED

Du åir hjåirtligt välkommen till kyrkan nu på söndag klockan
14.00. Då har vi skördegudstjänst med mycket sång och
musik (medverkande barn samlas klockan 13.30).
Efter Gudstjänsten blir det fika i församlingshemmet och
dessutom "skördeauktion" till förmån för Lutherhjälpen.
VÄLKOMNAt
PS. Medtag gärna något från höstens skörd till auktionen.

Omdö

Tvårtom, var kinn-

arps- och slutarpsborna

direkt emot id6n, att

göra om Lokal'Frökind
till ett servicekontor.
Men igår, när det
omdebatterade kontoret öppnades, fick ortsborna en aning motvilligt medge:
- Det blev ganska
bra. det hår.

-söd3Britt

och omr&deschefen
Johansson uar b&da

bööf
Bosse

nöjda

med resultatet d& de igå,r
flgttade in i d.et nga seruicekontoret i, Lokal Frökind.

I bakgrunden ses den forna
samlingssalen,

soflL

nu bli-

utt bibliotek. (Foto:

Lind,blail.

Måndag den 11 oktober kl. 9-19

åå

lll

+

biblioteket

Posten och områdeskontoret

öppet kl. 9-18.
Välkommen! Vi bjuder på kaffe!

Ol

"j
€.

åglokal Frttkind

lrl I I

AO

:Is rlI

t3'

6
ro/
N

IIN C

25oÄ pä hela butikssortimentet av div verktyg mm. borrma-

skiner (sladdlös), vinkelslip, sladdlampa, yxor, slägga, sffilar, spännband, bult, hinkar, länk, sopborstar, bindslen (lsolett), balvagnsnät, elstängselaggregat (Toro), betespumpar,
slang, div elartiklar, div färg. Kläder: termoställ, overaller, arbetskläder. Div. pappersvaror, butiksinrede, sprutmedel.
Foder: (10% rabatt) div djurfoder, myrsyra, propionsyra, hundfoder, mineraler.
Beg. inventarier: 2 st dieseltankar, nya garageportar 2 st
Car in (obs utan beslag), verktyg, migsvets, högtryckstvätt,
bänkar, foderskruvar, vå9, industridammsugare, mobiltel, dator
med skrivare, kassaapparat.

Kontant betalning. På butikssortimentet dras rabatten av på
befintlig prislapp. OBS! moms tillkommer.
Kvarnen är stängd fred. den 1 okt.

'

Adress: Kvarngatan 2, 52172 Slutarp
Slutarps kvarn tel. 0515/331 03

skuter at |r,ontor öpprr',o,d,e

Det var inget populårt beslut, når det togs.

Bibli,otekarien

ÖPPNAR I LOKAL FRÖKND!

lockat en sökande när ansök-

lhölls över tre medlemmar som
javfidit under somma"en, Efter

i

u

Rune

|J1.]:;q:,u

--

tib&ägcd Ubir rz öRtbbåf i09C

o Falköping

Seroieekontoret öppet ö Lokal Frii,kind:

))Gansha bra'' trots

Det var inget populärt
beslut, när det togs.
Tvärtom, var kinnarpsoch slutarpstrorna direkt
emot id6n, att göra om
Lokal Frökind till ett ser-

allt

- Förut var huset ganska
öde. Men nu kan det bli mer liv
här, tyckte Evert Larsson som
besökte posten, som KinnarP/
Slutarp riskerat bli utan om inte
servicekontoret tagit över'
- Här ger man ju till och med

bättre service, tyckte Evert. Här
håller man öppet längre.
Beröm trodde Bosse Johansson. områdeschef och därmed
kontorschef. också man skulle
få mer av när väl ortsborna vant

vicekontor.
Men igår, när det omdebatterade kontoret öppqades, fick ortsborna en
aning motvilligt medge:
- Det blev ganska bra,
det här.

sig.

- Jag är övertygad om att det
här år bra för samhället. Man får
en naturlig träffpunkt, tYckte
han.

I går fick de se resultatet av
den årslånga diskussionen, som

.

borjade när kommunfullmäkti
ge i Falköping i våras sa ja till
idrottshallsbygget i Kinnarp.
Hallen skulle, bestämdes det,
betalas genom att kommunen
sparade på andra lokaler. Och
det skulle man göra genom bl a
att bygga om just Lokal Frökind.

Mercentralt

Om inte annat får just områdesfunktionen en mer central
placering, bland bygdens bibliotek (som flyttat till där samlingssalen låg förut) och det nYa Postkontoret. Förut fanns områdeschefen på skolan.
- Vi levt lite anonYmt. Men

nu når vi ut, och här kan folk

Ett impopulärt beslut, då det
innebar att bygdens stora sam-

lingssal försvann. Pensionärsföreningen och samhällsföreningen protesterade och begärde
utbyggnad istället. För döva
öron.

-

Visst saknar man samlings-

lokalen. Den passade till mycket, tyckte Inga Andersson, en

Yuonne Wahlin kan ta hand om de flesta postiirend,en i det nga seruicekontoret. "Hiir
ör rner centralt" tgckte slutarpsbon Euert Larsson sorn ansåg det blittit mer lio i det
tidtgare öd.e Lokal Frökind. (Foto: Rune Lind,blad,).

av premiårbesökarna när det - Fritidsgården ska ju ock-så lVlen åven om ortsborna sakflytta in här. Och även om det nade det som värit' fick man
nya kontoret öppnades i går,
En annan var Anna Lirndh, såkert blir bra, blir det aldrig motvilligt medge att det som blisom trodde att bygdens ung- lika bra som på den gamla går-- vit, blivit bra' Och om inte annat
domar skulle få det

sämre.

den' Inte lika mysigt i alla fall.

rrnr'

komma in till oss, ge tiPs om t ex
äldrevården eller skolan'

Biblioteket har absolut fått ett
i de större och mer luftiga
lokalerna.

"lyft",

- Här har det blivit fantastiskt fint, tycke bibliotikarien
Britt Lööf.

BÖRJE ANDERSSON

Vaktmö,stare Göte Andreasson och ungdomspraktikant
Danr,el Sudrhssort kontrollerade att alla nycklar passade i
postborarna, som finns i entrön tiII det nga serut'cekonto-

ret. (Foto: Rune Lindblad)
aa

SONDAGSAUKTION
Sönd. den 24 okt. kl. 10.00 på Fabriksg. 3, Slutarp.
För Bengt Käcks dbo. och andra inlämnare försäljes: Salongssoffa, chiffonj6 i alnn, 2 st spelbord, pel.bord med intarsia, fina småbord bl.a. med lyrfot, fina stolar, sekretär,
byråar, bokhylla, skrivbord i ek, soffor, soffbord, bäddsoffa, bord * 4 stolar, linneskåp, sideboard, kökssoffa, bestick-

chatull, mattor, piedestal, väggklockor i ek, förg.pendyl,
bordsur, lampor bl.a. kristall, dukar, glas o. porslin, figuriner, saml.tallrikar, NS. Mycket tavlor och böcker, frack,
h-hatt, gitarr, balalajka, F-TV, video, skivspelare, stereo,

högtalare, radioapp., räkne- och skrivmaskiner, vevgrammofoner, radiogr.fon, symaskin, saker för fotografering,
smalfilmskamera, fendrar, testcykel, damcykel, 4 st dubbdäck till Mazda samt mycket annat som ej kan spec.

SLUTARPS

AUKTIONSFIRMA
HB
A. Johon3son O5l5-33O 8l
Tel.

Godr moltqger tö. kommonde oukt.
Aukllonor ultöre3 öven pö plotg

lnga Andersson hörde till premirirgristerna på områdeskontoret i, Iokal Frökind,, ltksom
Anna Lundh. Inga "tjuustartade" inne i btblioteket, Anna hrimtade post, och passade
sedan på att ta en kopp kaffe i. den nya cafeterian. (Foto: Rune Lind.blad).

Torsdagen den 14 oktober 1993

iq9'3 to tLl

Kinnarpll
-o
Mickel räa

I

Kinnarus satsarpå eqport

på, kyrkbesölt

Först i sin hransch
med kvalitetsintyg

När vaktmästaren Assar

Karlsson höll på att klippa grä-

set utanför Kinneveds kyrka

häromdagen, kom en räv fram
och slog följe med honom på
bara halvannan meters avstånd.
Räven sprang sedan upp på'
trappan och vips sprang han in

'i

kyrkan och uppför trapporna

till tornet. Assar ropade då till
två unga grabbar, somjobbade

på kyrkogården

tillsammans
med honom, att en räv sprungit

in i kyrkan, vilket de dock inte
ville tro,
Men visst var räven där och
inte blev den glad heller, när
man försökte få honom därifrån.
Fräste och morrade och var rik-

tigl aggressiv, så de tre grabbarna blev nästan lite rädda. De

hade dock tagit med sig en
pappkartong, som de lyckades
kasta över räven och med hjälp
av den kunde de till slut få ut
den - vilkettognärmare entimme i anspråk.
- Aldrig någonsin har jag varit med om något liknande, be-

rättar Assar, som dock fått

se

katter och hundar där ibland även vid gudstjänster - dörren

står ju ofta öppen sommartid.
Räven såg inte ut som en skabbräv, men var ganska grå till fårgen istället för rödaktig som är
mer vanligt. Den hade dock ett

mycket ovanligt beteende, vilket gör att man undrar om den
trots allt var sjuk på något sätt.
Kanske var den gammal? Den

VD \enrg
$:y"yfp:
ISO-9001-cefiifikatet,

Jarlsson samt kualitetschefen Valilemar Soensson

d.en offi,ciella_bekröftelsen-på.

uppfyller internationellt stiillda kualitetsltiau.

Kinnarps AB har som
första svenska möbeltillverkare certifierats enligt
den erkånda internationella kvalitetsstandarden,

ss-Iso

ende organisation, ansvarsför-; verksamhet styrs av ett godkänt
delning, arbetsrutiner, utveck- j kvalitetssystem, vilket resulteling, resurser m.m. för att nåi rar i produkter med rätt kvalihögt ställda kvalitetsmåI. Kinn- tet, säger Kinnarps VD Henry'

j

|

r

i

arps kvalitetssystem finns dokumenterat i en särskild handbok.

j
i

kontroll

.

produkt. Certifieringen innebär
r

granskar
det utomstående kontrollorganet Bureau Veritas Quality In-:
ternational, som också utfårdat,
certifikatet, att Kinnarps kval!.
tetssystem motsvarar kraven ii
ISO 9001.

- Vi märker att kraven

I

I

!

o Kvalitetförexport

miljoner svenska kronor

Var sjåtte månad

,

Jarlsson.

Med en omsättning på

o Regelbunden

på

j

certifiering ökar, inte minst från
våra utländska kunder. Nu kani
vi ge dem en garanti för att vårl

i

I

?80
och 540

anstållda, är Kinnarps AB en
av Europas största tillverkare'
av kontorsmöbler. Mer än 30

I

r

procent av försäljningen går på
export.

- Vi ser ISO 900l-certifre-

r

ringen som en förutsåttning för

l

att vara med i konkurrensen och

l

öka våra marknadsandelar utel

i Europa, avslutar llenry Jarls-i
son.

gav nämligen inga som helst tecken på rädsla, när Assar tidiga-

re stannat motorn på grasklipI

Kravstandard ISO 9001 omfattar hela tillverkningskedjan, i
från marknadsanalys och produktid6 till leverans av fri'rdig

att Kinnarps AB styr verksdnheten enligt vissa kriterier avse-

,

att företagets tlltuerknlngskedii

9001.

Certifieringen är en officiell bekråftelse på att
företagets verksamhet
uppfyller de kvalitetskrav
som Sverige och öwiga
industriländer enats om.

fl.i.l *"a

paren och steg av den. I sommar'
har han sett rävar någragånger,
så det finns nog många av dem
igen, säger han,
I

Festlögt
lörd,ag!

Återinuigning au Lokal Ftökind
och inuigning av Kinnarushallen'
i Kinnarp-Slutar[

Idag är det fest

ÅterinvigningavLokalFrökind'..

iii. i ö.öö-r s.o0 Öppet hris i Läk"l F'oki.,d:

post, bibliotek,

.OO
K1.13.30
kl.14.30

Bå..tp.ograttt mäd Marita Sonestedt och
Marie Stridh i Lokal Frökind

ff

kontor och stort bitrliotek.

Lite senare På dagen
inviger Jarl Andersson.
Kinnarps AB bYgdens
nva Jnorthall, Kinn-

.

fri-

tidsgård och områdeskontor'
Helikopteruppstignin gar från Tån gavallen'
Kl, 1 0,00-1 3'00 Kinnarpshalån står öppen förintresserade' .
iii. iö.åö-r g.o0 Tipspromenad (gratis) itart vid Lokal Frökind'

fi.

Britt-

'
I

-

InvigningavKinnarpshqllen'-

H"nauofisä.t"'htåii""relf"chSkoväåfr ''---

div. II. Fri entr6.
Kl. 19.30-22.30 Discodans i fritidsgården för mellanstadiebarn'

Fri entr6.

Kl.

20.30-01 .00

Dans i sporthallen till lokal orkester' Fri entr6'

Caf6servering'

Alta hätsas hiärtligt välkomna!

tqqSFalköpings kommun, Kinriarps AB, Kinnarps'Slutarps lF'

"Borta bra n 'en'
hemma bäst"
Borta bra men hemma bäst

konstaterades när föreningen

nu kunde hålla sitt välbesökta

oktobermöte på Frökindsgården som varit under ombYggnad
en tid.
Ordf. öppnade mötet med en
parentation över Arne Johansson, ännu en aktad medlem som

avlidit. Efter en tyst minut

sjöngs så psalmen Härlig är jor-

den.

Under mötesförhandlingarna
redogiordes för olika aktiviteter

och skrivelser samt hur cirkel-

verksamheten

skall

Slut-

arnlKinnarP. Redan På
foimiddagen inleds fest:
ligheterna när kommut ähåd"t Lars Elinderson
(m) återinviger Lokal
Frökind, en lokal som
bland annat blivit service-

lördagen den 30 oktober

K1.10,00

i

'
.,
,

aipshalGn. En sPorthall
som långe varit en önskan
bland kommuninvånarna
i de södra kommundelarna och som nu blivit vetk'
lighet genom ffinnarPs
AB.
Kommunen hYr sPorthallen som redan är flitigt
anvånd bland sPortutövare.

De nya lokalerna år ock'
så en sYmbol för kommu-

nens nytånkande.

I Sierra Nevada i Kalifornien

finns Shermaträdet, världens
största träd, 350 år gammalt,
mätande en höjd av 92 m' I
m' I

brösthöjd år omkretsen
öknarna sågs blommande kaktusar.
38

Som avslutning visades Thors
skön
upplevelse, många av blommor'
na härstammar från, just Ameri'

egen blomstergård, en

i*firrtfirrrfifirl

iI Dasledisträff !i

!
I
I
I

I

i församlinsshemmet
f"ed"g"r, a"ti zg okt. kl.

I
t
14.00.
Britt-Marie stridh i
medverkar. I

våL"Å.r i

tttrrrrr*tt*tttt*t

hem byter namn till Kinnarpsskolans dito.

Thomas Pettersson som är
rektor för skolan och barnomsorgen i området var den som
föreslog namnändringen som nu

blir verklighet.
- Anledningen

till förslaget
år att vi vill ha ett enhetligt över-

gripande namn, för att det inte
ska uppstå förväxlingar, förklarar Thomas som nu gläds åt
namnändringen.
Idag finns också alla verksam-

heterna samlade inom skolans
område.

Gympaninställd
Carina Thörnqvist och Helen
Georgsson är ledare för det
50-tal Kinnarp- och Slutarpsbor
som gympar varje måndag.
Nu på måndag blii det dock
ingen träning:

- Det ska

göras vissa om-

NNEVEDS

öon KoRs
har syauktion i

Försam-

lingshemmet tisdag 2 november, kl. 18.30.
Elisabet med ungdomskören underhåller. Kaffeser-

vering. Lotterier.

Gåvor

samt.
Alla hälsas välkomna.

8.500 besökare har under sä

fått njuta qv

verns deltidsförskola'och fritids-

och paket mottages tack-

ka.

songen

Björkdungens deltidsförskola

och fritidshem byter namn till
Asarpsskolans dito, Fyrklö-

byggnader i den nya idrottshallen, därför tvingas vi hoppa över
gyifipan den här gången, meddelar Carina.

riar l bergen hade indianerna
bra gömställen när de försvarade sina domäner mot blekansiktena.

Namnbyte på
fritids och dagis

denni

prakt.

Rödakorssyföreningen

komma

igång, flera förslag finns. För att
utforma dessa togs beslut om ett
extra sammanträde den 28 oktober, då alla intresserade är välkomna.

Efter kaffesamkvämet fick vi
till Sven Thor från

så lvssna

Åsaip som berättade och visade
bilder från sina resor i USA'
Det sägs ju att den som gör
en resa har något att berätta,

här bar det verkligen syn för
sägen. På ett medryckande sätt

talade han om bl.a. att mellan

åren 1850-1920 utvandrade 2
milj. till Amerika, så det är inte

konstigt att träffa på svenskättlingar överallt i staterna.
Han visade vidunderligt vackra vyer från Arizona och Utah i
västra Amerika där de röda

sandstensbergen vittrar sönder
i de mest egendomliga formationer på grund av erosionen som
pågått i tusentals år och kommer
att så göra länge än för att så
småningom bli grushögar.

FrökindsSPF-förening
har haft sitt ordinarie månadsmöte i Frökindsgårdens samlingssal. Då ordinarie ordf. ej

kunde närvara, valde mötet
Torsten Gustafsson att leda dagens förhandlingar. Han håilsade dagens gäster från Mullsjö
SPF. hjärtliet välkomna. En tyst

minut hölls för att hedra Elsa
Östbergs minne och Lydia
Sand6n läste en stämningsfull
dikt och Blott en dag sjöngs gemensamt, Ur föregående mötesprotokoll framkom att nya studiecirklar planerats samt enjulfest till 15 december då förening-

en bjuder på julbord.

Sedan överlåmnades ord och
ton till gåsterna, som med dragspelsmusik och trevliga sketcher underhöll, till stor munterhet för de församlade, som visade sin uppskattning med många

applåder.

Klappat ochldart

fö, taå, iru:igningar

invig- och Kinnarps grundare Jarl
i Kinnarp-Slutarp på Andersson. Det blir musik
lördag. Lokal Frökind ska och underhållning av olika
återinvigas för sina nya akti- slag i båda lokalerna. Det
viteter och Kinnarpshallen finns möjlighet att åka heliden nya sporthallen - står kopter.
sedan en tid tillbaka klar och
Falköpings AIK har förlagt
nu ska bandet klippas.
sin seriematch i handbollens
Kommunalrådet Lars Elin- div. II till den nya hallen.
derson finns på plats och Laget möter Skövde.
återinviger Lokal Frökind, i
Frökindsegendagavslutas
Spor{hallen medverkar full- med dans i sporthallen på
måiktigeordf. Agne Arnesson kvällen. Dit är entrdn fri.
AIlt år klart för två

ningar

er/rc-c3.

Po$tsorteti nU, tam i lie I iu

och fritidsalfiiuiteter
Veckans dagboksskrivare Bengt l/tligholm är 36 år
och anställd på Posten sedan 1988. Han jobbar med
postsortering på terminalen. Tidigare arbetade Bengt
i nio år på daghemmet Mandelblomman i Floby. Han

är utbildad förskollärare. Fami[ien består av Lisbeth,
36 år, och barnen Johan, 11, och Albin, 6. Bengt år

ordf. i Kinnarp/Slutarps IF, ungdomstränare, ungdomsdomare och fotbollsspelare

Vaknade 7.15 trots chans till

med pojkarna. Eftersom jag har
två nattskift på Posten framför
mig är detta en "ledig" dag då

man måste stöka undan

badet till helgen blev svaröt nej.

Inte populärt! Albin ville ha

stekt torskfil6. Diskade. "Blecka" ringde - hade ett långt samtal om en ungdomscup och om
föreningen inför nästa spelår.
Lade mig en stund med tanke
på nattens jobb. Kort vila för

hjälp med Lego-bygget

en
stund. Ringde Båsse J. och bestämde tid för möte i sporthalls-

kommitt6n. Staplade upp ett
par lass ved i källaren med Albin. Johan cyklade till en kom-

telefonen ringde. Läste några

pis.

Cent-

i

KinnarP/SlutarP'
Det blir då medverkan av Olle
Hultberg och Höstglöd. I samband med skördefesten blir det
åven servering och gemenskaP
kring de dukade borden.

OBSI
Vi har nytt telefonnummer

o5r5- 335 0l

(gemensamt för Posten
och biblioteket)

liå?,st#,*r*

barnbörcker för Albin. Fikade
innan Johan åkte med en kompis för att titta på Jurassic Park.
Satt med Albin och mårlade med
vattenfärger. Det var längesen!

Lagade middag - Korv Stroganoff. När Lisbeth korn hem
från jobbet åkte jag till Br. Gustavsson i fule för att kolla upp
en trasig fläktmotor

_till

torktum-

Kul!

laren. Kom hem med broschyrer på nya tumlare och diskmaskiner! Trevligt fok i Äslel
Flera telefonsamtal med styrel-

linnu ett lass ved innan det
var dags att göra i ordning matsäck inför natten. Men innan jag
gick till jobbet var det dags för
data-kursen på ABF mellan

sefolk angående ev, nya spelare

till

nästa år. Hoppfullt. Körde
hem två lass ved. Hjälpte till

med pappersinsamlingen

The och smörgås. Avslutade
kvållen med Aktuellt och fot-

19.00-22.00.

Post utan

En privatPerson får

oktober var mitt ärende där

att köpa "löv" vars behållning
går till forskning om barndiabeköPa

marken där den gamla fritidsgården finns, SlutarP 5:36. Kö-

paren köper enbart marken,
byggnaden ska rivas.

"lövtt

När posten i KinnarpiSlutarp
nyöppnade i Lokal Frökind den
11

Fritidsgård rivs
- marken såld

te

en

timma.
bollskväll.

såmt

som inte hinns md de närmaste
dagarna.
Efter överläggningar med
f-run i går kväll ringde jag nu till
Äsle och bestållde en torktumlare och en diskmaskin!?
Gjorde i ordning BingoJotterna till mitt P-llJag. Körde hem
ett lass ved. Lagade middag,

nerat en resa till Rosenlunds-

rumkyrkan

H-35-laget.

Uppe vid 8-tiden. Frukost

sovmorgon. Barnen var lediga
från skola och lekis ochjag hade
tagit ut en semesterdag. Men
Albins rethosta giorde det omöjligt att somna om. Frukost, kaffe, FT och en klarblå himmel.
Trädgårdsarbete eller köra ved
- det är bara att välja.
Hade en strid med Johan om
en badresa till Odenbadet med
en kompis. Men eftersom vi pla-

Skördefest
iir det på söndag kvåll i

i

tes. Genom TV får vi veta att
dessa .finns att köpa på postkontor i hela Sverige. Hiir fanns
inga.

Vi hade ett fint postkontor i
Kinriarp, som för några fu sedan
renoverades. För oss i servicehuset på Frökindsgatan var det
lagom låmgt att gå. Bort till Lo-

kal Frökind är det för långt att
gå. Vi äldre tycker det är roligt
så länge vi kan uträtta post- och
bankärenden själva.
Så försvinner ju också samlingssalen. Den som vill hyra en
lokal för familjefester med dans,
vart ska de ta vägen? Det ärfint
och påkostat i Lokal Frökind,
men är det värt kostnaderna?
Kommunen har ju så ont om
pengar. Inom sjuk- och åldringsvården dras det in. Blir det mer
nedskärningar av åldrings- och
sjukvård nu när kostnaderna

ska täckas in?

S.K-M

Kom hem vid 05.30-tiden efter

en natt med normalt mycket
post. Mycket trött. Längtar till
sängen. Jag blir ändå sittande
och funderarpå vadjag ska göra
när posten läggs ner håir i Falköping. Ska jag ta upp förskollå.
raryrket igen? Ska jag gå nån

utbildning? Vad vill jag göra?
Oron är stor på terminalen om
vad som ska hända fram till hösten -95. För då är det definitivt
slut. Då ska vår post sorteras i

12.30. Gick upp och värmde lite

mat i micron. Satt och funderade på vad jag ska göra i e.m,

rater. Ja, kamratskapet

fritids.

något av detjag kommer att sak!a mest när jobbet försvinner.

Nu kan vintern komma! Nu

har jag kört in det sista vedlasset. Det kånns alltid lika skönt
när det är giort.

Snabbfika hos svärmor och
svärfar, Passade på att växla

jen över att vara "postare" blir
mindre för var dag som går.
Godnatt!

dejobba

Vaknade av väckarklockan

mina "hj älpsamma" arbetskammed

allt medan höstlöven blåste förbi
ute på gatan. Håmtade Albin på

några ord med idrottsföreningens val<tmåstare Lagesson och
Helander.
Fick skynda mig hem, börja-

Nässjö! Nej, stoltheten och gläd-

Jobbade på f<irmiddagen.
FT-fotografen var ute och tog
några bilder, ivrigt påhejad av

18.00.

den råa men hjärtliga tonen är

At

middag med Johan, fiskpinnar och potatismos.
Min far kom med ett lass kogödsel och en jordfräs och erbjöd sig att hjälpa till med kökslandet. Toppen! Ut och rev upp
de sista morötterna, purjolöken
och vissna blommor. Ut med
gödseln, i med jordfräsen och
vips, var det klart. Föräldrar är
bra att ha!
Åsle-bilen kom med torktum-

laren, diskmaskinen försenad

några dagar.
Möte-på FT'med Båsse, Elof
Lugn natt. tlemma 05.30. Tittade efter om Lisbeth skrivit nåt
meddelande till mig. Det hade
hon. "Lappsystemet" har.nåimligen blivit ett måste i vår familj.
Dyker ner i sängen.
Gick upp 11.30. Ringde Elof
Rehn och Torbjörn Johansson
om sporthallskommittdns möte i
morgon. f.agade mat åt mig och
Johan. Vi satt och småpratade
en stund innan han stack iväg

till kompisen Mattias. Åt te tilt
banken och tog ut lite pengar,

Vidare

till Christer på Bil

Motor där j ag hämtade lj uddärn-

paren jag beställt.

På hemvägen tittade jag in i
Kinnarps-hallen där ett par av

föreningens damer

gjorde
snyggt och fint i kök, kontor och

sammanträdesrum.

"En kvin-

nas hand", ni vet.
"Arvid" på posten ringde och
frågade om jag ville jobba övertid i kvåilI, 18.00-22.00. Med tanke på veckans utgifter kundejag
inte tacka nej. Tuff kväll med
mycket post. Avslutade kvällen

framför. TVln med kaffe och

o

smörgås.

och Torbjörn om föreningens

åta$anden vid invigningen av
Kinnarps-hallen nu till helgen.
Kom gårna dit!

Iväg till jobbet, 18.00-22.00.
Tråkigt att jobba fredag kväll.

Missar träningen med H-35 och
hemmakvållen med familien.

Motvilligt gick jag upp ur den

' varma, goa sängen., Frukost
med hela familjån. Åt te titt
Kinnarps-hallen för att sätta
upp en extratelefon som kan
behövas vid ev. olycksfail. Åt

- middag lite tidigare för att hinna

till "min" frisör kl.

klippt

13.00. Ny-

och fin skjutsade jag

Albin

till födelsedagskalas hos Petter '
Sand6n. Där skulle det lekas
"Fångarna på.fortet" fick jag
veta. KuMnstallerade torktum-

laren. Fikade med frugan medan barnen spelade landhockey

pågatan utanför.
Antligen en kväll hemmal
Schnitzel, potatisgratäng och

ett glas vin. Såg på 56-orna
Borg, Stenmark oeh de andra.
Vilket gäng!

Uppe och packade för en heldag på Rosenlundsbadet i Jönköping, bland rutschkanor, våg-

maskiner och bubbelpoolar.
Åkt. 9.00 tillsammans med

grannfamiljen Karlsson. Var

tvungen att lämna in dagboksmanuset på vägen dit. Men troVeckans dagboksskriuare

i

sitt jobb som postsorterare.

Iigtvis hade vi en mycket lyckad;
dag. (Aven om jag är en bad-

kruka).
Ha en bra vecka!

Awo och Petö';"ffi'u
hos Kiwuurplsluturp
Den gångna helgen val-

de Kinnarp/Slutarps IF
att släppa två fotbollsnYheter.

Ny tränare i klubben
blir Arvo Kuusk från Tidaholm.
Och som ett tillskott på
spelarsidan har Kinnarp/
Slutarp 33-årige Peter
Uvesten från Tomtens IF.
Efter två år som tränare i
Kinnarp/Slutarp väler Göran
Olofsson från Falköping att tacka för sig.

- Då föll det sig naturligt för
oss att ta kontakt. med Arvo
Kuusk. Dels har vi varit i kontakt med honom vid ett tidigare
tillfälle och dels vet vi att han
är meriterad och duktig tränare,
som säkert har myöket att tillföra vårt unga och utvecklingsbara material, säger Bengt
"Blecka" Georgsson i KinnarP/
Slutarp.

r

Tackadeja

Efter en tids funderande sa
Arvo Kuusk ja tack.
- Kinnarp/Slutarp verkar ha
ett intressant spelarmaterial och

bör gå mot några fina år framöver. motiverar Arvo sitt val.
Arvo Kuusk inledde sin trä-

narbana i Sandhem i början av
8O-talet. Därefter vände han
hem till sin moderklubb IFK

Tidaholm, innan det blev FlobY
. som fick ta del av hans tränartjänster åren 1987-89. Därefter
hamnade han i Fröjered
1990-92 och den gångna säsongen har han haft ett sabbatsår.

Jag har bara hjälpt till med
ett ungdomslag i IFK Tidaholm,
upplyser han.

-

o Missbedömning
Den gångna säsongen har
Kinnarp/Slutarp valt att satsa
på eget material

i

A-laget och

det har, av tabellplaceringen att
döma, inte riktigt räckt tiu.
- Vi giorde en missbedöm-

' ning inför säsongen när vi trodde att vårt befintliga material,

NYKOMLINGAR i Kinnarplslutarp inför den kommande
siisongen. T u ser ui, klubbens nge trrinare- Aruo Kuusk '
fria"n"lm ich th ett etablerät no*n pQ spelarsidan,
tiåi
-niimligen
Peter IJoesten, sonl' de senaste å'ren har uarit
spelande trdnare i Tomten. (Foto: Niklas Qustausson).
som är lite väl ungt ännu, skulle
kunna räcka till en toPPlacering
i serien. Därför siktar vi nu På
att stadga upp laget med ett Par

etablerade spelare inför 1994,
förklarar "Blecka".
En sådan spelare har redan

skrivit på för KinnaqP/SlutarP.
Det är 33-årige Peter Uvesten,

som bl a har meriter från division III-spel med IFK FalköPing
i mitten av 80-talet' På senare
år har Peter varit sPelande tränare i sin moderklubb Tomtens
IF i division V.

- Peter skall i första hand
fungera som spelare, men han

år också beredd att hoPPa in och

träna laget om Arvo Kuusk

p g a sitt arbete måste stå över

.rågon gång då och då, förklarar

"Blecka".

Så här säger Peter Uvesten

själv:

- Av de olika anbud jag har
fått inför nästa säsong är detta

Kinneveds $kytteförening och
Kinnarps Sportskytteklubb
Ärsfest med prisutdelning, julbord, dans till Nonstop.
Intråde 90:-. Under 15 år 50:-.
Fredagen 12111 kl. 19.00 i Kinnarps Aktivitetshus.

Anm.:

0515-337 06, 335 72,334 95 senast 8 nov.

f.

w
a

*

det enda som gör det möjligt för
mig att fortsätta att spela. Och

även om tränarsysslan är mYcket inspirerande, så är det fortfarande spelandet som lockar
mest.

o Ännu

en

kraft

Kinnarp/Slutarp jagar ytterli-

gare en etablerad kraft, men
vem denne person är vill inte

Bengt Georgsson uttala sig om i
dagsläget.

- Det dröjer ytterligare ett
par-tre veckor innan vi definitivt
vet hur det blir med honom och
så länge är det lika bra att ligga
lågt, menar han.
IIur som helst. redan nu har
Kinnarp/Slutarp löst sin tränar-

fråga och man har dessutom
knutit en etablerad och duktig
spelarkraft till föreningen,
nog kan man med tillförsikt

fram mot säsongen 1994.
OLOF DARIUS

så
se
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Lördagen den 30 oktober 1993

o Kinnarp/Slutarp

tr(innarpshatlen
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Kinnarpshallen, den
nya sporthallen i den södra kommundelen är en
gammal dröm som förverkligats.
Den största industrin i

kommunen, Kinnarps

AB, har sett till att idrottsfolkets dröm blivit verklighet.
Kommunen år belåten,
man har fått en ny sporthall utan investeringskostnader, bara hyra och
driftskostnader!
De är många, alla sportälska-

re. Vare sig det gäller att själv
vara aktiv eller att sitta uppe på
läktqren och titta när andra

kämpar. Nu har alla i södra
kommundelen fått en gammal

dröm förverkligad, en sporthall
på nära

hå11.

- Det har funnits önskemål
om en sporthall i den södra delen av kommunen i många,

många år.^ Försöket med en
sporthall i Äsarp föll på finansie-

ringen, berättar kommunens
fastighetschef Bertil Svar6n.

Efter det låg det stilla ett tag
fram tills dess att bygdens stora
företag, Kinnarps AB fick besök.

- Initiativet kommer

från

II|IATENTREPREil0N
föTSPORTHALLEN i Kinnarp
har varit

e

sKAlgKA

Teiminalg. 2, Falköping Tel. 0515/134 90

Elinstallationetna

Kinnarpshallen är" en gammal dröm som gått i uppfaUelse , nå.got som gliider fr.u. Bern:dt
Bertilsson, Kinnarps AB och Fröki,nd,s Intresseförening, Bo Johansson, ombr&deschef,
Anders Soensson., Kinnarps AB och Bertil Suarön, Falköpings kommun. (Foto: Margareta Boman).

o Samordning

idrottsrörelsen, Kinnarp/Slut-

arps IF kom upp och pratade
med oss om önskemålet om en
sporthall, säger Anders Svensson på Kinnarps AB.

o Snabbbyggtid
För två år sedan tog planerna
fart och i mitten av mars i år

- Genom att vi effektiviserar
användningen av kommunens
lokaler, som exempelvis i Lokal
Frökind får vi möjlighet att finansiera den nya hallen, säger
Bertil Svar6n och konstaterar
att det nya volleybollgymnasiet
:

F^ll-a-:--:l-^-

r-..^l-^4

en skjutvägg och tanken är att
ortsborna genom det kompeg3

seras

för den förlorade

sarn-

lingslokalen i Lokal Frökind;

Hit hör också ett välut**tat

kök med bl.a. kyl, f.J*tr#di&maskin. I hallen finnsEcrkså ttt
samlingsrum som också kan utnyttjas till sammanträden gtci

sattes sa spadarna r;orden och

TRYGGS

- Sporthallen år för

utförda av

ffi
€

Tet. 0515/120 70

MURNINGSARBEIET
& Bierke AB
o5l5-tg2g6 . go8 33

hela

o 5,2 miljoner

utfört av

Ofsson

hallen är ny och att det inte därför finns några rutiner utan man

kan istället bOrja från noll, menar Bertil Svar6n.

o Akustiken
Både kommunen, Kinnarps
AB och idrottsrörelsen är nöjd

menar Bertil Svardn.

IVIÅIERIARBETET

Mureritiön st

kommunen arbetar för. Fördelen med situationen här är att

Kinnarp-Slutarpsborna utan
också för de som bor häromkring, i Vartofta och Åsarp etc,

Hollendergatan 30, Falköping Tet" 05i5/13i 65

utfört av

driften av hallar etc. är något
är ganska nytt och som

som

idrottsrörelsen, inte bara för

FRIGGERAKERS
R AB FALKöPI

österängsgatan 1, Falköping

o Föreningdriver
Kinnarp/Slutarps IF står för
driften och ansvarar för uthyrningen etc.
- Att föreningslivet står för

ment som i princip monterades
på grundsulan. Utsidan är täckt
med ett ytskikt marmorflis, förklarar Anders Svensson.
Byggmaterialet har dessutom
fördelen att det knappt kräver
något utvändigt underhåll.

Uärme- och
Saniletsinsta I I ati oner

,

Kinnarps AB står för bygget
av hallen som kommunen i sin
tur hyr.
- De rena byggkostnaderna
ligger på 4,9 miljoner. Sedan tillkommer 300 000 kronor i diverse

avgifter så slutsumman slutar
på 5,2 miljoner kronor, konstaterar Anders Svensson.
För kommunens del kommer
årskostnaderna för hallen att
uppgå mot närmare 500 000 kronor. Hvran ligger på 380 000 kro-

nor och till det tillkommer eloch va-avgifter.

Kinn-

arpshallen därför kommer väl

- Att bygget gått så snabbt
beror helt på att den är byggd
av prefabricerade betongele-

Falköping 0515/192 93

att

till användning.

använd.

Elektriska ab

9påasefö Förg eB

sporthallarna och

Kinnarpshallen började ta form.
Den första september stod hallen klar och den är redan flitigt

med lokalerna. Läktarplatserna
ger plats åt 200 åskådare, spelplanen uppfyller de rätta måt-

ten,

omklädningsrummen är
rymliga och är t.o.m. utrustade
med värmeslingor i golvet, det
är gott om förråd etc.
Det största problemet hittills
har varit att akustiken inte fungerat som tänkt, något som till
viss del år åtgärdat.
- Det år inget unikt, problemet med akustiken är vanlig i

sporthallar, säger
Svar6n.

Bertil

Hallen går att dela aV genom

! loeetta lnsatser
Kinnarp/Slutarps IF har lagt
ner många timmars arbqte för
att få sin hall och .ru n&Ieniär
verklighet har de mycket att åtå
i. Två av eldsjälarna är Martlel
Johansson och Olof Andersson.

- Baaa har vi arbetat i kornmunen och nu när vi är pensionärer har vi fullt upp här, säger
de glatt under en kaffepaus i
hallen.

- Den senaste tiden har vi
lagt ner 70 arbetstimmar här
var. Det är mycket att stå i, vi
har fixat hyllor och måI, giort
iordning i de olika föreningarnas bås, berättar de.
- Jättefint och fräscht har det
blivit. Dessutom är det lättstä-

dat, avslutar de.
Tillsammans med Elof Rehn
kommer Marthel och Olof också
att finnas på plats under invigningsdagen. De ska visa nyfikna
och intresserade besökare runt

i lokalerna.

- Kinnarpshallen är ett lyft
för hela södra kommundelen.
Härligt att det satsas här ute
igen. Det har stått stilla i flera
år, konstaterar Berndt Bertils-

son som är engagerad på fler än

ett sätt i hallen.'han både arbetar på Kinnarps och sitter i
styrelsen för Frökinds Intresse-

förening.

MARITA WASS

Invigttirg hela da'n
Det har hänt mycket i

Kinnarp/Slutarp i

år.

Drömmenomen sporthall
har uppfyllts och Lokal
Frökind har förvandlats
till ett områdeskontor, en

kommunal filial

med

många olika inriktningar.
Idag är det en stor dag i Kinnarp/Slutarp. Den nya sporthal-

len, Kinnarpshallen ska invigas
och Lokal Frökind ska återinvigas.

Kommunalrådet Lars Elinderson inviger Lokal Frökind
där sedan områdeschef Bo Johansson presenterar de många

olika verksamheterna

i de om-

byggda lokalerna. Ungdomskåren spelar musik,

Det finns genom öppet hus
möjlighet att strosa runt i loka-

lerna på egen hand. Dagen till
ära finns en särskild Frökindsstämpel på postkontoret som nu
finns i huset, en stämpel som
användes i Frökind förr i tiden
tas i bruk igen om än så bara för
en dag. Dessutom visar Kinneveds hembygdsförening en utställning i foaj6n.
Forts på nästa sid

