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frarssom. Sven [rarssoxr,
Kinnanp, avled på tisdagera i en
ålden av 71 ån. Den hortgångne
SVem

i,lqq Svem Larssos?

I
var född i F{alsarp, Kinneved ,
oah ftryttade som elvaåning till ,
Kinnarp med familjen. {Jnden '
sin ynkesverksamma tid vanhasl
egen fönetagare. F önst hade fian
cynrelvertr<stad oeLr sedan drev
han tatrder många ån Brödern$,

Larssons tsil AB tillsammans
med tre bnöden. Desl bontgång-

gNr

&[HM@R[AN[

Dnygt 30 år fick vi tillsar:apa1s, min käre pappa och jag.

De första åren var ljusa och fyru-

da av lek och sknatt. De sista
hlev mönkare och fyllda med

, smätrta för oss båda, men också
' fyllda av lcärlek. Ornständigheten fönändrade honom ,"h
4*r sista tiden fanns många
konflikter ernellan oss, *** dut

fanns trika många fönlåt, ihland
ulttatrade, iblaxrd osagda, naen de

ffiwnse Göranass@Bs" Rune Götranss@n, Ulrieehasnn, avled på
fnedagen s en åfider av 67 år. F{an

var född i Alarp i Kimarp. I sin
uragdom utbildade has] sig vid
Vana folkhögskota oeh däreften
vid .Iönköpings folkskoleseminarir.rrn till folkskollärare. Eftes'
tjåhrsten vtd Gudhems och Fa[-

köpings skolor läste han senare
vrdane dels r Linköping dels vrd

Göteborgs uivensitet oeh ilane-

hade däneften adjunktstjåilrsten i
-Iönköprrng, Shövde och Dalsjöfons" Unden xrågra år i början av
?0-talet urnehade han gården n
Abnahamsstonp utasrfön F{jo, dän

fanns alltid dän.
Det gån inte att vrida ktrockan
tinlbaka, nnen jag önskar att jag
givit pappa rner tid. .Iag hoppai
och tror att han förstod att Jag
giorde mitt bästa.
Det var så svårt att se pappa
trida.
"Iag fätrtde rnånga tånan-fbr
hans skuål medan han levde och
jag fålner ännua f1en nu. pappa

han fått ro och liden inte rnör.
.nar älslcade honorn av hetra rnitt
\iänta och jag saknar honom så
innenligt.
Vila i fnid, älskade

trilta

pappa.

DOT'T''ERN ANN.EI^ARTE

han bedrev lantbruk på heltid
tillsarnmans' med sin maka.
Från år 1978 fnam till san pensionening var han teorikonsulent
vid Aftdn-S i $kövde. Unden denna tid ilrnehade makarna F{tnlegården, Segerstad, I FaXköpings
l<,omnoum.

Rune Göranssosl har

även varit politiskt aktlv

i

sisl

ungdoan inorn SLU oeh sedenmera som kommunalponiffiker
inom cesltenxl i föne detta F'rö-

kitrds kosnsrauun ocba åven i E{jo
kommun" I samband rned pensnoneringelx

blev

Ulrieehaffiln

den llya hostadsonten.
l$änrnast sörjande är makan

Barbro.

__

g3H,_.*t

Frökinds SPF-förening
har hållit månadsmöte under
god uppslutning av medlemmarna. Förhandlingarna stökades raskt undan, en del projekt
diskuterades och tar form vid
nåstkommande möte.

Den sedvanliga kyrkresan
skall ske någon dag i april. Må-

let år Skara domkyrka

och

många anmälde sitt intresse.
Den nuvarande möteslokalen

är på grund av sin storlek inte
lämpad för större evenemang
men efter avnjutandet av det
välsmakande kaffet besannades

uttrycket att "snälla barn roar
sig själva". Med sfug, diktläsning, historieberättande och utbyte av glada minnen från olika
tillfällen, förflöt eftermiddagen
under angenäma former. Nästa
möte äger rum 12 april, då för

föreningen viktiga frågor blir
huvudämnet.

r Sport

Måndagen den 11 åpril 1994.

Aaslutnhtg hos
I{hrrLeQ) e d,s sky tt, u,t'
I

fredags kväll var det

dags för Kinneveds Skyt-

teförening att avhålla sin
årligen återkommande avslutning för luftgevärssäsongen.
Som vanligt, när det

handlar om prisutdel-

ningar inom Kinnevedsskyttet, så var prisbordet
digert och närvaron av
medlemmar stor.
De finaste priserna gällde den
gångna säsongens klubbmåster-

skap. Stående vann Maria Dah-

lälv, medan Malin Silvander
blev mästarinna

i det sittande

momentet,

Som vanligt har en rad tävlingar avhållits under året och
här nedan redovisar vi de främsta skyttarna i varje tåvling och
klass.

MÄsTEnsKAP
Final stående:

r9$4
1)

Maria Dahlälv

360

p; 2) Raymond Björk 352; 3) Helena
Karlsson 348.

Final sittande:

l)

IJIalin Silvmder
Mika-

397 p; 2) Claes Samuelsson 396; 3)

el Gunnarsson

395.

Huvudskjutning klass L9:

1)

Fred-

die Ohlausson 191 p; 2) Stefan Persson
l9l; 3) Martin Johansson 187.
Huvuds\iutning klass L11: l) Madelene Wernersson 199 p; 2) Malin Silvander 199; 3) Annelie Ek lg6.
Huvudskjutning klass L13: 1) Claes
Samuelsson f99 p; 2) Lina Gustavsson
197; 3)

Henning Larsson

195.

Huvudskjutning klass L15: l) Mika-

el Gunnarsson L97 p;2) David Blank
194;3) Andreas Alv6n lg4.

Huvuds\iutning junior: l) Helena
Karlsson 195 p;2) Raymond Björk 178;
3) Maria Dahlälv 177.

- Iluvudskjutning senior:

Äkesson

178

l)

Claes

p; 2) Joakim Carlsson 173;

34) Lennart Blad 166.

KANoNTÄvLINGEN:
Klass L9-Ll5:

l)

Malin Silvander

198 p; 2) Claes Samuelsson 198; 3) Joakim Gustavsson 198.

PRISTAGARE uid Kinne.ueds-skgtteflrenings auslutning
för luftgeurirssrisongen.
Bakre
-Frcimre
T2dg" f! o Ragmond Biark, Maiia Dahliili och Helenå"xarlis,ä.loa."i f, u

Malin sih:ander, Maileleine wernersson och claes si*iitriiå.-oi ia1;;;;ä;;;
prisades för sina insatser i klubbmösterskapet. (F"tu; M;r;;;;;;
ioy?!f,_
Ll7-L66: l) Joakim Carlsson
Muia Dahlälv 182; 3) Lennart

Klass
182; 2)

LUFTGEVÄRS.CUP, StåENd€: I) JiM.
my Lindroth, 2) Lennart Blad; 3) Muia

Blad 179.
Stållning klass Lg-LlF efter 2 år:
l) Claes Smuelsson 13 p; 2) Andreas
Silvander l0; 3) Malin Silvander 10.
Stållning klass Lt7-L66 efter 6 år:
l) Joakim Carlsson B0 p; 2) Claes Åkes-

Dahlälv.

SK-YTTIADEN föreningsomgång:

Kllass Lll: l)

Klass Ll3:

Svan

FAMILJETÄVLING:
Final: 1) Fam. L-O Silvander l4Z4

Familjelagtävting indi;iduellt: tl
Jimmy Lindroth 347 p; 2) Carina Sil_

LADY-CUP:

980; 3)

195.

SKARABORGS
LUFTGEVÄESSERIER:
L l7 lag l,l:a i div. l: Helena Karls-

son, Jimmy Lindroth, Raymond Björk.
L l3 lag 1.2:a i div. l: l) Claes Samuels_
son; Lina Gustavsson, Henning Lars_

son.

l) Carina Silvander
Fällström

B)

l)

__Klass Ll5R: l) Mikael Gunnarsson
196 p;2) David Blank 191.
K^lass Ll7: lr Raymond Björk tZS
p;
.2_) _Helena Karlson lZ7; 3) Maria
Dahlälv I75.

p; 2) Fam. Dahlälv-Johansson l4?4:3)
Fam. Fällström-Centerstis 1464.

Centerstig 1064.

Werrlrs-

Lina Gustavsson 196
pi 2) Claes Samuelsson 195; 3) Karin

son 28; 3) Per Brisbo 28,

vander 346; 3) Henning Larsson 346.
Huvuds\iutning: l) Fam. L-O Sil_
vander 1034 p; 2) Fam. Dahlälv_
Johansson 1028; 3) Fam. Fällström-

Madelåne

son 200 p; 2) Malin Silvander lg9;
Björn Davidsson l9g.

p; 2) Vivianne
Anna-Karin Lindroth
992

975.

LUFTGEVÄR,S-CUp sittande:
A-Final: 1) Claes Samuelsson: 2)
Malin Silvander; 3) Erika Andersson.
B-Final: 1) David Mohlin; 2) Joakim

Gustavsson; 3) Lina Gustavsson.

Ll3 lag 2 2:a i div. 2: Joakim Gustavs_
son, Karin Svan, Erika Andersson.

Lll lag I l.a i div. l: Malin Silvan_
der, Martin Dittmer, Annelie Ek.
Ll I lag 2 Z:a i div. l: Angelica Claes_
son. Madelene Wernersson, Björn Da_

vlclsson,

_L9 lag I div.'l: l) Micaela Claesson,
Magnus Simonsson, Freddy Ohlaus_
_

son.

8- o Kinnarp/Slutarp

Premi,ärför ny kör

Efter att ha övat tillsammans varannan onsdag i
ett.år var det nu dags att
begå den stora premiären
för 13 sångglada körungdomar i Kinnarp.

Tisdagen den 19 aprit 1994

Framträdandet skedde vid

onsdagens "Musikcaf6',

i

Kin-

neveds församlingshem och vad
kan vara lämpligare att kalla en
kör som övar på onsdagar och
har irrpremiär på en onsdag än
Onsdagskören.
Körens ledare och dirigent är

kantor Elisabeth Henriksson

som också aickompanjerar grup-

pen qå piano.
- An så länge har vår repertoar upptagit mest profan sång
men vi kommer så småningom
att bredda programmet med lite
mera sakrala tongångar, sa Eli-

sabeth Henriksson.
Hon uppmanade också kinnevedsborna att komma med och
börja sjunga, det finns plats för

många flera i körgem".rik"perr.
I dag finns, förutom Onsdagskören, även kyrkokör och barnkör
och till hösten startar också en

ungdomskör så det finns alltid
någon grupp som passar att

I^?":*,tt oar d,et dags för onsQagsJcören i Kinnarp oltt pretni.iirkonsertera inför publik.
t'a, bilden-li-unger rnan siu Malmqtsists gamla örhönge "Fli,ckor bak i br,Iän,,.' (Foto:
Rune Lindblail).

sjunga tillsammans med.

Onsdagens konsert innehöll

visor av Cornelis Vreeswijk
"Jag hade en gåmg en bå1",
Sven Lindahls "Mälarö kyrka"

och Siw Malmqvists gamla hits
"Flickor bak i bilen". Lite allsång fanhs också med i pro-

grammet och man sjöng och
agerade i en sång om en klapp

i händer, stamp i golvet och spela på läppen affär och så hälsa-

des våren med en hyllning till
blåsipporna som ute i backarna
står.

Under kvällen hann man också med en musikalisk frågelek

som testade publikens musikkunnande på ett festligt sätt.
RUNE LINDBLAD

r

FISKBITEN
kommer idag

till

Floby,

Gökhem, Odensberg, Gud-

hem, Broddetorp,

Tor-

björntorp, Slutarp, Kinnarp, Äsarp, Blidsberg.
Med torskfil6 49:-lkg.
Välkomna! Janne

Frökinds SPF
Frökinds SPF hade

tog

sitt

aprilmöte kallat områdeschefen
Bo Johansson i och för utfrågning om Frökindsgårdens ombyggnad.

Och nog blev han utfrågad
alltid! Tålmodigt besvarades alla frågor. Således fick vi veta att

010-284 43 69

I(innatplutarp

till

@lt-qq".

matbespisningen flYttas från
skolan till samlingslokalen' Frökindsgarden har nu tillgång till
modernt kök och kaPacitet att

'orsdagen den

lag all mat själv, både för de äld-

re boende och barnbespisningen,

Allt är nu förberett, om Kinnarpsskolan eventuellt blir högstadium. Genom omfördelningar kan dessa ändringar ske inom

ramen för den budget som står

till buds.

Nöjda med vad vi fått veta
avtackades Bo Johansson med
rosor och varma applåder.

Efter kaffet och lotteridragning följde så mötesförhandlingar. Inga "muntrationer"

hanns med denna gång, men
beskedet att föreningen snart få

flytta "hem" igen var underhållning nog.

21
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o Kinnarp/Sfutarp
Träff fördaglediga

I{M-titlar

;

det på fredag eftermiddag i
Kinneveds församlingshem. Elib_lir

sabeth med kamrater under_

håller.

I helgen avslutades
ungdoms-KM i inom-

Andra söndagen efter påsk
gjorde föreningen sin obligatoriska kyrkresa, denna gång till
Skara domkyrka, där PRO ha-

ser.

Det blev en fin helg
Kinnarp/Slutarps
ungdomar som vann
både F10- och P l4:klas-

för

de kyrksöndag denna

Tjänstgörande prästen

- ?5 år fyller den 22 aPtll f.
elektrikern Bengt Juliusson,

Boaplan 2 A, Falköping' Jubilaren är född i Kinneved, där han
var bosatt fram till 1990. Han

sånger under ledning av Anders
Bergström.
Deras välskolade röster

klingade underbart under

gå,ng.

H

B

Hammar predikade, dagens tema var "Herren min herde". Ett

35-tal medlemmar ur KFUMkören från Örebro sjöng fyra

blev en minnesvärd stund.
Sen var det dags för middag,
vilken avåts på Kråks värdshus
under muntert samspråk. Efter
andlig och lekamlig spis gjordes
en runda på B&W. Därefter
ställdes kosan till tranorna vid
Dagsnäs vilka hälsade besökarna.med ljudliga trumpetstötar.
Ake Ung sjöng under hem-

färden och resan denna dag var,
som vanligt, välplanerad,

arbetade under många år som
elektriker hos Slutarps Elförening och var åren närmast före

pensioneringen anställd

hos

Ingvar Gustavssons elfirma'
Bengt Juliusson har tillhört
Frökinds arbetarekommun och
var kommunfullmäktige under
småkommuntiden. Senare till-

hörde han taxeringsnämnden
och valnämnden. Han var under cirka 20 år aktiv fotbollssPelare i både Kinnarps och SIutarps A-lag.

Kinnarpsanstiillda p& besök

o Kinnarf/Slutarp

-f)e tft"rlyser gönyta
Bostadsrättsföreningen Kin-

nr 1 i Kinnarp, intill
Tångavägen, har tröttnat. I tre
år har området stått klart och
narpshus

ännu har inte komrrlunen gjort
i ordning den mark som gränsar till området. Enligt Planer
ska man ha gröny'ta där.
- Det är på tiden att området

planteras som förslagits, skriver föreningens medlemmar i
ett brev

till

kommunstyrelsen.

Styrelsen tog upp frågan i
veckan och beslöt att skicka

ärendet vidare

till gatu-

och

trafiknämnden. Med en uppma-

ning att inrikta sig på att göra i
ordning de ytor som gränsar

till

boende först.

Pensionärsträff
blir det i Brismene Hembygdsgård på torsdag eftermiddag.
Det är Börstig-Brismene
Röda korskrets som arrangerar
och medverkar gör Roland Axensten från Vedum.

de

vackra valven och höAmässan

Frökinds SPF påutfård

husfotboll med tre klas-

sen.

samlingsloklen beräknas vara
fårdig i mitten av juni, att ett litet kontor star till föreningens
förfogande, liksom I'snickarboa" som nu förses med god
ventilation m.m'
Stora'föråndringar förestår'
Dagvård blir verklighet i augusti. Verksamheten pågår tre dagar i veckan, preliminåirt mellan
kl. 8.00-16.00, då tillfålle ges för
avkoppling och vila.
Eu tullgou kök iir tillgängligt
för dem som så önska. Den största förändringen kanske är att

i

EU-bussen,

o Kinnarp/S
-Musikcaf6i
församlingshemmet

Ikväll å'n det musikcaf.6 i Kinneveds församlingshem. Henrik
Rubensson, Carolina NYström
och Stefan Wingefors sPelar visor, jazz och ballader. Det blir

dessutom kaffeservering till
självkostnadsPris.

o Kinnarp/Slutarp

Måndagen den 25 aprit 1994

UIf Eriksson, centern, och Erik Johansson, kd,s, uar tuå, som deltog i en samtalsktsöIl
hös Kinneueds IOGT om politikenras instdllning r. alkohol- och drogfrå.gorna. (Foto:
Rune Lindblqd).

Kinneveds IOGT inbjöd på söndagen kommunens politiska partier till
en kombinerad samtalsoch frågestund där politikerna fick redogöra för sina respektive partiers al-

koholpolitik i allmänhet
och vad som eventuellt
kommer att hända med

bara vända sig till missbrukare. släppa nvdemokratiska krafler
för att nå ett bra resultat måste friå äUe" st al vi själva styra vår
man rikta åtgärderna, även mot alkoholoolitik.
de vanliga måttlighetsdrickar-

Både Roger Karl6n och Ulf
Eriksson ansåg att den nya strategin i stort utgick från att bredda det gamla folkhälsoperspek-

tivet.

alkohol- och drogkonsum-

tionen vid ett inträde

i

EU.
Erik Johansson, kristdemokratiska samlingspartiet, Ulf
Eriksson, centerpartiet, Klas
Forslund, folkpartiet, Annika
Nordgren, miljöpartiet och Roger Karl6n, vånsterpartiet deltog i debatten medan moderaterna, socialdemokraterna och
nydemokraterna uteblev. Sam-

talsledare

var Bertil

Nilsson

IOGT.

r
,

Strategi
motdroger

Socialnåmnden har fått i uppdrag av fullmäktige att utveckla
en strategi mot alkohol och andra droger. Den nya strategin år
en vidareutveckling av den nyk-

terhetsvårdsplan som funnits i
kommunen sedan 1981.
- I den nya strategin vill soci-

alnämnden med 30 olika åtgärder få falköpingsborna att
dricka mindre alkohol, sa Erik
'

Johansson KdS i sitt inledningsanförande. Men varför ska man

o

na.

o.

Höga skatter
- Miljöpartiet ser kampen mot
drogerna som ett steg mot ett
bättre samhälle, sa Annika
Nordgren. Satsa på ungdomen
och säg nej till Eu annars får vi
europeiska drogproblem.

Ändraattiyd

Att gå med i EU är inte det
qarnma som en ökad alkohol-

-

konsumtion. Vi har alltid rätt att
beskatta och bestämma priset.
Vi kommer alltid att ha rätten
att kunna påverka FU politikerna, sa Ulf Eriksson.
Centern vill breda den gamla
folkhälsofrågan, arbeta med att
höja debutåldern, se till att narkotika inte finns tillgänglig

bland ungdom, informera om

anabola steroider, arbeta med
drogfria alternativ och behålla
systembolaget. För att höja debutåldern måste vi förändra attityderna till alkohol och droger
både bland unga och äldre, sa

Ulf Eriksson.
Vänsterpartiet såger nej till
EU och vill behäla tullkontrollen och systembolaget.

- Vi vill

ha en förändrad in-

ställning i tillståndsgivandet och

bättre möjligheter att dra in tillstånd om utskänkningen inte
sköts, sa Roger Karl6n,.Ska vi

Höga spritskatter, ingen re-

eller avdragsrätt och så ett statligt spritmonopol vill mp ha för att bepresentationssprit

kämpa alkohol och drogproblem.
- Vi måste få en målmedveten

påverkan under hela utbild-

ningen och visa solidaritet med
dem som inte kan säga nej, sa

Annika Nordgren. Vi

måste

åndra attityderna och vi kan bli
ett föregångsland när det gäller
drogfrågor om vi står utanför
EU.

Folkpartiets Klas Forslund

ville ha höga spritskatter, spritmonopol och åldersgränser och

de flesta partierna pratade om
att arbeta för attitydförändringar. Erik Johansson ansåg att det
räckte inte bara med att prata
utan att det snarast måste vidtagas åtgärder för att förbåttra situationen.

- De störstafaran ärpassiviteten hos oss själva, sa Johansson,
RUNE LINDBLAD

o Kinnarp

En, höj d,punkt

fö,

d,agisb arnen,

/Slutarp
Ny gata
i Slutafp
Slutarpsborna har fått en ny
gata att hålla reda på. Byggnadsnämnden har bestämt sig
för att döpa den nya gatan som
ska byggas mitt emot Affärsgatan till - Plåtslagaregatan.
Namnet är naturligt. På tomten intill bygger plåtslagerifirman Gertssons nytt.

Fler eleuer
på Kinnafps
Den trätekniska utbildning

som

gymnasienämnden ar-

rangerar tillsammans med kontorsmöbeltillverkande Kinnarps (där eleverna får lära sig
träindustrin på plats) hade blivit

Det blå.ste kraftigt i. d,e mänga glad.a hattarnqs^fiödray och-t' notbladen, men det uar
iara andå. roligåre, tackte bärnän, son1. fick hå.tla i dem ibland'. Hiir iir hela gtinget
samlat på fotbollsplanen för att sjunga. (Foto: Iri's Johansson)'
var att träfta trollet igen - hon
korv och hamburgare.
Höjdpunkten lör dagisbarnen
på Fyrklövern i Slutarp/Kin- hade lämnat meddelande, att
- Det år lättare att vara här
narp under Förskolans dag blev
när man hittade trollet som gömt
sig i skogen och som sedan bjöd

på trollglass. Sång och lekar i
det gröna och grillning ute som
lunch fullbordade dagen.
Förskolans dag firades i fredags på Tångavallen i Slutarp
av 36 dagisbarn i åldern 1,5 år
till 6 år och elva förskollärare
och barnskötare, varav två ungdomspraktikanter. Roligast i år

hon låg och sov i skogen för hon-

var trött. Sedan barnen letat
rätt på henne blev det trollglass
för alla. Hon lovade också att
de skulle ses nästa år. igen'
Sånglekar blev det sedan med
Kristina Stenström och naturligtvis sjöng man ldas sommarvi-

sa den här vackra men kyliga

och blåsiga majdagen. Lunch

med våra många små och trevligare också och så sliPPer vi
allt besvär med transPorterna,
sade Eva-Britt Everhag, som är
barnskötare och berättade om
aktiviteterna.Det år andra året
vi är för oss själva här på Tånga-

vallen. Föreståndarinnan Katarina Mausen var ledig den här

I

Sedan i år är utbildningen tre-

årig.

Pappersinsamling
i Kinnarp-Slutarp
På måndag är det dags för
pappersinsamling i Kinnarp och
Slutarp. Buntar kan placeras i
direkt anslutning till fastigheterna. Idrottsföreningens med-

lemmar kommer under senef-

dagen.

hade man också med sig: det

populär att man måste utöka.
dag tar man in tio elever per
läsår, men enligt ett nytt avtal
som är på gång, ska det bli 16
per år.
så

IRIS JOHANSSON

blev grillning på Tångavallen av

termiddagen och tar hand om

buntarna. Nästa uppsamlings-

tillfälle blir måndagen den

15

augusti.

\^4 l{4t1

o Kinnarp/Slutarp
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o Kinnatpl
Slutarp
Valborgsmässofirande

Församlingssalen, Axtorp,
elden tänds 20.00
Körsång. Vårtal av kyrkoherde Göran Carlsson.

Kaffeservering, lotterier,
allsång.

Välkommen!
Kinneveds
centerorganisationer

Kontor hlev dyrare
Att göra om Lokal Frökind i Kinnarp/Slutarp till

mer ganska bra. Men under
tiden tillkom en rad saker, ön-

blev
230 000 kronor dyrare än
tänkt. Slutnotan stannade
på 895 000 kronor.

t ex varit trapphiss, en extra

områdeskontor

Det visade sig när ombYgg.

naden i veckan slutredovisades
för fastighetsnämnden, som har
ansvaret för kommunens fastigheter.

Ombyggnationen

av

Lokal

skelistan utökades.

Saker som tillkommit har

vägg och räcke

till

scenen m m.

för

84

000 mer än

Dessutom har man målat och

reoarerat

män tänkt sig.

- Det är lika bra att åtgärda
det som behövs, när vi ändå
höll på, istället för att komma
tillbaka nästa år.
Från fullmäktige flck man

räkningarna, ha kostat 664 000

bara 500 000 kronor i ombyggnadsbidrag. Efter att ornrådeskontoret mfl bidragit återstår

til

vilket tas från

Frökind skulle ha, eniigt be-

kronor. Att det blev 895 000
förklarar fastighetschefen Ber-

Svardn med att kraven utökades och att underhållet blev
större.

- Kalkylen på 664 000 stäm-

000 kronor

att

finansiera
fastighetsförvaltningens plånbok.
230

BÖRJE ANDERSSON

o Kinnarp/SlutarP
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De d,anskc- gösterna med' si'na suenska kamrater, (Foto: Rune Lindblad).

y.rx ifTil#f;ir,-J;
från vänorten Hobro.

En femte-klass från den dans-

ka skolan Hwornum år sedan i
måndags på besök i KinnarP.
Klasserna har brevvåixlat

i två

års tid. De danska gästerna bor
hemma hos sina svenska kam-

raters familjer.
I tisdags förmiddag besökte
klassen Ekehagens forntidsbY
trots det dåliga vädret. Senare
på dagen fick alla barnen skriva

D anska skolb e,rn, p &
b e s ök ho s Kinnaf, sa itrun'er
levt under besöket i fornbYn.
På eftermiddagen stod teater-

först till Ä[eberg och därefter
väntade ett besök På KinnarPs

qrammet.

hemresedag för eleverna och
deras lårare Knut Larsen och

träning och bollsPel På ProUnder onsdagen gick färden

kontorsmöbler' Torsdag är

Karen-Margrethe Johannessen. Till hösten är det Kinnarpselevernas tur att hälsa På
sina vänner i Hwornum.
GUNILLA ANDERSSON

var sin uppsats över vad de uPP-

-

o Kinnarp/SlutarP

Frökinds SPF På majmöte

Ordförande Lennart Pettersson hälsade medlemmarna välkomna, varefter han redogiorde
för en del av vad som förekommit på distriktsmötet, bland annat den viktiga frågan om användandet av cYkelhjälm, samt
uppmanade oss att vid ett ev'

tåå se till att få en godkänd
lag
-odull. I Australien är det
på att hjälm ska bäras.
'
av länP$an efter fYsiska

Fyllda
aktiviteter beslutades om inköP
av boulespel samt i studiesYfte
besöka Vartofta SPF vilka lär
vara en av hejare På detta område.

-- En del resor diskuterades,
mötet enades om att i första

hand göra en kortare tur, för-

-

slagsvis i samband med junimö-

tet.

Efter lotteridragning och gott
kaffe fick vi så möta Agne Ar-

nesson från FlobY, en vålkänd
man. som förutom sin Politiska
verksamhet, inom skolans område med mera även har andra
strängar på sin lYra.

Vi {ick lYssna till ett varieran-

Vern

ör

nl,annen

i

brandbilen':

de sångprogram samt lustiga

barnhislorier, allt mottaget med
varma applåder. Arnesson av-

tackades med blommor och en
liten present. Mötet var denna
gångiåtaligt besökt, det är bara
att beklaga de medlemmar som
gick mistä om denna underhållning.

Jag är medlem i Hembygdsföreningen, Nu har det nya
årskortet kommit och med

det en bild på en man som
sitter på Slutarps brandbil'
Men det är ingen som vet vem
somsitter på bilen. Hernbyg-

dsföreningen har forskat,
men ingen vet svaret' Vet.
någon av läsarna det? Lennart Karl6n tog bilden utanför Slutarps möbel. för

många, många år sedan'
Ring eller skriv om du vet
något om bilden.

Torsdagen' den 5 mai I

Ilinnarps

,,jryå
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-

Kinnarps VD Henry Jarlsson..t.h. rnottar möbelbranschens miliitpris på" 50.000 kronor'
T.u. land.shöud.ing lngemar Ohrn', Viisternorrland, och i mitten Viirldsnaturfondens
generalsekreterare J ens W ahlstedt. (Foto: UIla Nordmark)

Kinnarps AB fick som första
möbelföretag på onsdagen ta
emot möbelbranschens nyinstif'
tade miljöpris -på 50.000 kronor

Jarlsson när han mottog Priset
ur landshövding Ingemar Ohrns
hand. Öhrn är landshövding i
Våsternorrland och styrelseledamot i Världsnaturfonden. Fonden är också representerad i juryn ftir miljönriset.

internationella möbelmässans
invigning i Älvsjö.

Henry Jarlsson tackade genom
att omedelbart överlämna Prissumman till Värlsnaturfondens
lövskögsprojekt!

för föredömligt miljöprogram vid
sina anläggningar i Kinnarp och
Skillingaryd.
Överlämnandet skedde vid den
Jag är glad, överraskad och
stolt, sade Kinnarps VD Henry

-

-.Sid lB:_

Törsdagen den

$"-1 Länet
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STORDAG F'ORIilNNA

IWöbelbro,rn,sch,en,
pr emö er a,d,e för etag

et

för miliöprogra,m
Onsdagen den 4 maj var
en stor dag för Kinnarps.

Vid invigningen

av

årets internationella möbelmässa i Älvsjo utdelades Möbelbranschens
Miljöpris, 50.000 kronor
och diplom, för första
gången. Mottagare var
Kinnarps AB, som med
ett aktivt och konsekvent
miljötänkande genomfört
omfattande miljöprogram

i sina anläggningar i
Kinnarp och Skillingaryd.

Både Henry Jarlsson och fadern, Jarl Andersson, grundaren av Kinnarps, samt den milföretaget,
Berndt Bertilsson, var på plats

jöansvarige på

vid invigningen av möbelmässan, där utdelningen av miljöpriset, instiftat av Möbelbranschrådet och Världsnaturfonden, var en av höjdpunkterna.
Utdelare av priset var landshövdingen i Västernorrlands län
Ingemar Ohrn, som år styrelseledamot i Världsnaturfonden.
Han talade om Kinnarps föredömliga agerande på miljöområdet och företaget för med sitt
goda exempel utvecklingen
framåt.

,,

r

Målmedvetna
satsningar

Kinna'rps niålmedvetnäffifö:fått kosta de

satsningar, som

pengar miljön krävt, låg till

grund förjuryns val. Priset hade
kunnat delas på tre företag men
man Töredrog att överlämna hela prissumman till en enda pristagare - Kinnarps.

Detta är juryns motivering:

"Kinnarps har på ett konsekvent sätt visat hur ett aktivt
miljötänkande kan påverka var-

je led i materialval, tillverk-

ningsprocess, transportsystbm

och

återvinningshanterr?rg.

Kinnarps är därmed ett föredöme för den svenska miljöbranschen i dess strävan efter varaktiga miljövinster."

AB fick'ig&r uid den internationella möbelmö,ssainuigningen rnöb.elbran-.
t"n"Å'*rtiaprir p& S\.OOO kronor samt diplom. Det utdelades på,^möbelrnö.ssan i Alosiö
första [åägen'nå,gonsin och Ki.nnarp slciinkte prissumrnan omgå'ende tt'll Vdrldsnatur'
för
"iia"nt
liuslioqtproiekt. P& bllden sei fr.tt. land'shöoding lngemw Ohrn, Ebba Franke,
"io , tWab"t1raäschi&det,
Kinnarps VD Henry Jarlsson, generalsekreteraren i Viirldsna'
turfond,en Jens Wahlstedt och Ki,nnarps grund"are och f.d. VD JarI Andetsson' (Foto:
Ki,nnarps

UIIa Nordmark)

_

--
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o Skänktegenast
priset
Henry Jarlsson mottog Priset

och'han a'vslutade sitt tacktal

med att överraskande förklara
att Kinnarps skänker Priset vidare - till Världsnaturfbndens
projekt för svensk lövskog! Det-

ta är ett projekt som

svensk

möbelbransch vill värna om och
som tillhör ett av tre naturtYPer

sornifonden särskilt har priorite-

rat.

Lövskog är en mycket viktig biotop, här finns en artrikedom, större än i en furuskog,
hade landshövding Ingemar
Öhrn tidigare sagt i sitt tal.

-

Glad. överraskad

-oi$stolt
- Jryögrnycket.glad, överraskad och itblt över att vårt
konsekventa miljöarbete lett
fram till ett så bra resultat, sade
Heåiy Jarlsson i sitt tacktal inför

branschkolleger och massmediafolk.

-Vi har vål inte varit helt klara över var vi stod och hur Yårt
miljöarbete skulle stå sig i furnkurrensen. Men vi har haft bn
långsiktig strategi och medvetet
strävat i god tid mot vissa må1,
sade han.

r

Miliö som
koiiiiurrensmedel

Företagets strävan har gett
resultat. Kinnarps har lyckats
t,ex. med att minska ned sina
utslåpp av lösningsmedel med
en,fledjedel på tre år och man
slutar'. inte upp med sina ansträrigningar förrän utsläppen
år lika med noll.
Henry Jarlsson sade också att
hans egen privata uppfattning,
som också hans mledarbetare
delar, är att ett bra'in-i$<iarbete
kan vara ett konkurrensmedel.

{r/k

,

Kinnarps mitjöchef Berndt Bertilsson t.ts. tsisar mr.Ijdpri.set för Peder Ko,llin fr&n möbelföreto,get Kallin & Franzön i Trödet, sonl nunxera också. samarbetar med Ki'nnarps.
Triidetföretaget, sonx 40-å.rsjubi.Ierar i, &r, har en stor, tilltalande och uiilbesökt monter
på, möbelmiissan i Ahtsjö. (Foto: UlIa Nordmark)

r

Startade tidigt

Milj ötänkandet startade iiäili
hos Kinnarps. Jarl Andersson,
som i många avseenden varit en

chaufför
belbilar.

i en av KinnarPs

mö-

Idag är han Kinnarps miljöexpert, en uppgift som han haft i

fyra år" Under den tiden har

föregångsman som företagare
och industriman, inledde i slutet
av 50-talet möbelleveranserna i

användningen av lösningsmedel
minskat kraftigt som nåmnts.
Enbart vattenbaserat lim och

möbelbuss.

smältlim används. Plasten som
används är återvinningsbar,
företagets lastbilar kör med miljödiesel och emballaget består

-Vi kunde då leverera produkterna utan emballering till
våra kunder. Vi använder fortfarande filtar och papp som
skydd och som flergångsemballage. De slits ut så småningom

och blir briketter tillsammans
med övrigt spill från fabriken,
sadF erhhftFer.sson; Kinrtarps
nest<ir, rr€l*i träffade honom
på möbelmässan.

Idag har företaget 28 dragbilar och ett 80-ta1 trailers sorn
levererar kontorsmöbler på
samma sätt i Sverige, Norge,
Danmark och Tyskland.

o Miljöchefsedan

,

1990
Kinnarps förste miljöchef heter Berndt Bertilsson, som hör
till trotjänarnas skara. Han började i företaget på 60-talet som

till 95 procent

fortfarande av

returemballage. Alla produkter
är freonfria, man använder inte
trä från regnskogar utan träråvaran kommer uteslutande från

sak är den ett par år gamla drygt
200 meter långa linen för plan-

möbellackering som kostat c:a
45 miljoner kronor, Den tekniskt
avancerade maskinen styrs helt
av datorer.

r

Utvecklingen
fortsåtter

- Det finns ett utveifE-täil--jömedvetande hos Kinnarps anställda idag, säger Berndt Bertilsson. Men ingenting är så bra
att det inte kan bli bättre och om
miljöchefen får som han vill fortsätter Kinnarps att vara spjutspets och föredöme för miljötänkande och miljöarbete inom

skog med återplantering. TYgerna innehåller inte bromera-

möbelbranschen.

de flamskyddsmedel.

inte lara av representanter för
möbflindustri och Världsnaturfonden utan öckså från designhögskolor och handel.
ULLA NORDMARK

Allt detta finns i

KinnarPs

"miljö-bibel", en policy i strävan
efter att skona den totala miljön,
den yttre och den inre samt den
färdiga produkten i användning, så långt som möjligt. 1992

lades denna miljödeklaration

fram inför anställda, leverantö-

rer och kunder.

o Modernteknik
Hur har det varit möjligt för
Kinnarps att minska sina ut-

släpp av lösningsmedel så markant? En mycket väsentlig or-

Juryn för miljöpriset bestod
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Kinnarps är inte det enda in-

dustriföretag som ser ljust på
framtiden i dag. Framfor ättt

I

nyanståtter
tre år Sedan sist

exportindustrin presenterar
varje månad statistik som visar

stigande orderingång och ökade
leveranser.

STINA LINNARSSON

-

Kinnarps går:usi

och söker nytt folk

n*u ut
till pro-

duktionen, tiil monterings- och maskinsidan,
cirka ett 20-tal personer.
Det är' nära tre år sedan
Kinnarps nyanställde i
produktionen. I stållet
tvingades företaget för
drygt ett år sedan säga

f

upp ett 50-tal.
Vi känner att konjunkturen

vänt och satsningen på exportmarknaden ökar, säger personalchefen på Kinnarps, Rosie
Pettersson.

-

Produktionen ökar och vi

ser att ökningen håller

i

sig i

höst. Orderingången ökar på

-

samtliga marknader, på exportmarknaden men till viss del också i Sverige

Liksom andra svenska fore-

tag har Kinnarps kämpat i tågkonjunkturen och tvingades till
och med säga upp personal. När

viss nyanställning skedde för
knappt tre år sedan hade den

föregåtts av anställningsstopp.
Personalminskningen berodde
' på rationaliseringar men också '
på minskad orderingång. Men
nu vågar man alltså nyanst älla
igen, konjunkturerna har vänt.

Kinnarys naanstöller igen - det rir tre år sedan sist.

.ffi'e$##Wffir
&ffwd*m#"###
&
g;A1
lVXaj-Fritt Johansson 'från
Kinnarp, €r! fiärdedel av Rumikvartetten, hedrades i onsdags
hväll rned en lekfull fest i Kinneveds fönsamlingshem.
Efter 22 ärs tjänst inom F alköpin^gs kommun dän lVlaj-tsritt
vanit fnitidsledare, dels På F rökindsgå'-nden och dels

htns

i

Alvers

i Äsarp, sltltar hon nu med

detta'arbete.
N1aj-tsnitt. han

heft hand om

terapianbeten, utfården, lekar
oeh högläsning för pensionärerna. F{ennes arbete har alltid
vanit uppskattat av pensionärer
och karnrater oeh hon avtackades så i onsdags naed festlighet
oeh nneisenter"

'

nrtnå-ndött ^fnh.n.n.ssrnt

omnioen u,,

efr,

.krtiotal

arbetslcamratzr frå,n Ki,mranp och Åsar-p.

flatv

o Kinnarp/Slutarp

Sabota$e mot
För att göra sin kommundel
trygg och säker har KinnarpsSlutarps Vågförening på särskilt

utsatta gåmg och cykelavsnitt,
ofta i anslutning till hårt trafikerade vägavsnitt, satt upp så kal-

lade suggor. Det har inte den

I O GT

trafik su$Sor

mopedåkande ungdomen accepterat utan i den gåmgna hel-

relse har inte placerat utsuggorna för skoj skull utan tanken har

gen har använtsjärnspett för att
få loss de "fastklistrade" suggorna. T.o.m. asfalten har gett med
sig på några av platserna,
Vägföreningen och dess sty.

varit att få områdena trafiksäkra.

Det kiinns meningslöst att
jobba för ett båttre och trafiklugnare samhålle när vårt arbete

-

forrn av åverkan och inte har
möjlighet att lågga ner mer tid
och arbete på att ställa till rätta
efter sabotörerna.

-MO Kinneaed p & a åriau slutnin g

IOGT-NTO Kinneved har nu
haft sin våravslutning och kan
se tillbaka på en aktiv period.
Förutom den politikerträff,
som redan referats i FT har för-

eningen, som tradition är, varit
och sett på trandansen i Bjurum

och dårefter haft ett trevligt
samkväm i Mårby.
Det mest uppskattade programinslaget under våren var

Karl-Gusav Gustavssons kåseri
om Ynglingaföreningen i Vårkumla, som startade för precis
100 år sedan. Samtliga orginal-

gärning vore det om dessa kunde bli tryckta och utgivna så en
störe allmånhet kunde få tillgång att läsa dem. Finns det
inga kulturpengar i kommunen
som kan anslås till detta?

protoll från deras diskussion-

saftnar finns fortfarande kvar'
En riktig högtidsstund var att få
se dessa

IOGT-NTO föreningarna i

otroligt genomarbetade

Falköping , Vartofta och Broddetorp hade inbjudits till vårens

referat'

Det är en av bygdens stora
kulturskatter, En stor kultur-

sista möte. Diskussion uPPstod
om hur man ska kunna ut veck-

Med hjälp av sin fins-

Fönsiktig
satsning rnot
Osteuropa
åt/s -qq

ka marknad

håller

Kinnarps på att erövra
Byssland och Estland.
För nåra 8 miljonerkronor om året såljer företaget kontorsmöbler till
de båda länderna. Det
är i sig en liten del av
Kinnarps totala omsättning som är 800 mkr om

året. men det år en
spännande marknad

som kan utvecklas myc-

.

ket och snabbt - men
som också

är

mycket

osäker.
Ryska marknaden

är

en

farlig marknad, kriminaliteten är hög. Kapningar av laster och rån är inte ovanligt.

Irödo;d aa stöt

- Hade vi inte kommit in
via vår finska marknad som
gör hela arbetet, från orderingång till leverans hade vi
inte vågat oss in, säger Bertil
Johansson, exportchef på
Kinnarps. Finnarna känner

Hans-Äke Westerberg från Kinnarp skulle av allt att
diima bara besiktiga ett fel i transformatorn'
Det blev hans död.
O"" +f-a"ige elmontören kom för nära de strömfödelarnä i transformatorn och fick 10 000 volt
";å;
genom kroPPen.
" Förmodligen avled han omedelbart'
Arbetskamraten som fanns på plats samt två yttertog sig^dit försökte desperat återd;;" som snabbt
honom i väntan på ambulansen'
uinliva
---f"tit"".
elsäkerhetsverket och yrkesinspektionen
utreder nu orsaken till dödsolyckan'

marknaden.
Svenska och finska bilar
med ryska chaufförer liör till
Ryssland, oftast i konvojer.

p& lO OOO aolt

-

nonchaleras på det här sättet.
Det såger ansvariga i styrelsen som nu tröttnat på denna

Söd'un 13

e/b -qq,

-
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Kinnarps har utställningslokaler i Moskva, St Petersburg och Tallinn och med det

finska storvaruhuset Stock-

la nykterhetsarbetet i kommunen . Efter livlig debatt var alla
överens om att samarbeta, både

internt och utåtriktat offentligt.
Ett större gemensamt offentligt

kulturarrangemang till hösten,
vare ett av förslagen. En kommitt6 för samarbetet ska tillsättas med representanter från alla
föreningarna.

son. Det går inte att mass-

distribuera reklam,

man

måste nå vissa grupper och
vissa enheter.

Att bygga upp ett nät
är för övrigt viktigt för Kinnarps även på andra marknader.
- Vi har ett nätverk där vi
är nära marknaden och kunderna. Alla vill göra affärer
lokalt och med någon man
känner. Så har vi byggt upp
vår marknad i Sverige och så
fortsätter vi i Europa.

r

Skiljer sig

Men Ryssland är ändå en
marknad som skiljer sig från
andra i flera avseenden. Den
osäkra ekonomiska och politiska situationen år ett problem, liksom kriminaliteten
men också marknadsföringen och de långa avstånden.
Men för företagen är den
östeuropeiska marknaden en
spännande marknad och allt
fl er företag uppmärksammar
den.

Marknaden är inte ny för
Kinnarps. Redan för tio år
sedan levererade företaget
inredning till ett stort hotell
som Skanska byggt

i St Pe-

tersburg. Men då handlade

det om en annan form av leverenser.
Av Kinnarps omsättning på

mrk svarar exporten för
en tredjedel. Av den tredje-

mans avtal om marknadsföring.

800

.:'o Personkontakter
"- NI.n det är framför allt

Norge, lika mycket till England och resten fördelas på

personkontakterna som är
viktiga, säger Bertil Johans-

delen går en tredjedel till
övriga Iänder.
STINA LINNARSSON

Tors$qgen den.2

Länet
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Hårmötte 1l'åringen
döderr
4l-årige Hans-Åke Westerberg, anstålld elmontör
vid Falbygdens energi AB
omkom på tisdagen vid en
arbetsplatsolYcka i en
transformator i Od i Herrljunga kommun.
Det var när han kröP in i den

strömförande transformatorn

för att, av allt att döma besiktiga
ett fel, som skulle åtgärdas vid
ett senare tillfälle, han kom för
nära de strömförande delarna
och fick 10 000 volt genom kroPDen.

Döden torde ha inträtt ögonblickligen. Arbetskamraten som
var med vid tillfället' liksom tvä

andra montörer från FalbYgdens energi som fanns

i

kröP Hans-&ke Westerberg in, au allt att döma
hans d.öd. (Foto: lnguar Carlsson)

när-

Hiir

heten och snabbt kom På Plats,
satte in intensiva återuPPlivningsförsök tills dess att ambulans och läkare kom På Plats'
Transformatorn där olYckan
inträffade hade inte koPPlats På
nätet förrän nYligen, och man hade då upptäckt ett mindre fel
som skulle rättas till.
Tre skyltar som varnade för
så kallad baksPänning fanns
uppsatta väl sYnligt för att uPPmärksamma Personalen om förhållandena. Trots detta inträffade olyckan.

o

för att besiktiga elt fel. Det

plats i Od för att utreda orsaker
och förlopp.
- En djuPt tragisk händelse.
Något som man hoPPas inte ska
behöva inträffa. Det är den första dödsolyckan under mina
drygt 30 år som chef för eldistributionsföretag På FalbYgden.
Men det är en olYcka för mYc-

är att spänningen ska slås från
så att transformatorn blir ström-

lös. Det hade inte gjorts vid det-

ta tillfälle
Arbetskamraten som var med
vid olyckan chockades av händelsen och har därför inte närmare kunnat höras om de närmare omståndigheterna.
Polisens tekniska rotel liksom
elsäkerhetsverket och Yrkesin-

ket, säger Rolflvarsson, VD för
Falbygdens energi AB.

spektionen har haft manskaP På

o "Påtagligarisker"

bleo

redningarna från Polisen, elsäkerhetsverket och YrkesinsPektionen säger, inte närmare uttala sig om olyckans orsaker.
- Vad malir kan säga är att
det gar aldrig att uPPnå 100-Procentig säkerhet i någon verksamhet. Det finns Påtagliga risker med el om olycklig..a omständigheter samverkar. Andå strävar alla eldistributionsföretag
efter att hela tiden förstärka säkerheten och minimera risker-

Han vill i avvaktan På vad ut-

Ska slås ifrån

Transformatorn i Od, belägen

intill Hägna Gammelgård, där
olvckan inträffade, är enligt

Rutinen vid arbeten inne i en
transformator av det här slaget

RäH Ivarsson en modern trans-

av standardtYP' inen låg fYrkantig lådliknande plåtkur'

formator
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.tdt ki 14. B-ruto, Bror JoÄansson. Tag. med I
Ii
kaffekorg. ViddåligtväderiHembygdsgården. I
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i Kinneveds ka kl 11 Gudstjänst, Bruto.
t
kl. 14. Bruto' I !
I äät"ti;i;r"itre"Jttia"st med dop i Mussla
Tag med kaffekorg. Vid dåligt våder i kvrkan'
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met. Jenny Tidqvist, Pia- I
,ro, i{.l"ttArvidsson, flöjt. I
7n kl 19.00 i Kvrkan. or- i
gehusik med Håkan och !
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Vårkumla friluftsgudstjänst vid kyrkan kl. 9 Svensson'
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Sommarmusik
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Davidsson,
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Elisabet

Henriksson. *

Kristina

I

19.00 i Kvrkan. f
I sn n. Nilsson
sjunger.
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Med orden "då kör ui. igå,ng" inuigde masktnist Thure
Pettersson den nya pum,pstationen z Slutatp. Maskinmdstaren Stig SdU, elteknikern H&kan Andersson och
driftsingenjören Kenneth Tigell såg p&. lFoto: Margareta
Boman).

Förr kunde Kinnarp/
Slutarpsborna ta tåget in
till Falköping, när Ulricehamnsbanan fortfarande
fanns.
'Sedan igår år det bara
deras avloppsvatten som
färdas den vägen. f en nu
invigd ledning.
Det gamla reningsverket i
Slutarp har tjänat ut, och sedan
kvart över tolv i går är det förvandlat till pumpstation, varifrån allt avloppsvatten från hus-

hållen

i

Kinnarp/Slutarp (som
'irnotsvarar 1 l00 personer) spolas vidare intill reningsverket i
Falköping.
- Ortsborna kommer inte att
märka någon skillnad. Bara positiva förändringar i så fall, att
det inte luktar längre, trodde
invigaren Thure Pettersson som
varit maskinist i Slutarp i 24 år.

o Förliten
Att man byggt en ledning in
till stan kommer sig av att reningsverket blivit för litet och för
dåligt. Det uppfyllde inte de miljökrav som finns i dag.

Att bygga ut det gamla verket
skulle kostat två miljoner, och
465 000 kronor per år att driva.
Att göra som man nu gJort har
kostat lre miljoner. men i gengäld bara 375 000 kronor per år

att driva. Nettovinsten per år,
förutom de miljömässiga, blir
95 000 kronor. Därtill ska läggas

att det gemensamma

renings-

verket kan minska ner på personalen. Den tjänst som'invigaren
Thure haft, kommer nämligen
att dras in när han går i pension
nästa år.
På tio år kommer man att tjäna på affären.
- Det är inget nytt, poängte.

rade , också driftsingenjören
Kenneth Tigell. Avloppet från
Gudhem har vi pumpat i många
år.

o Atta kilorneter
Ledningen som man lagt i den
gamla baqvallen till Falköping
är 8,5 kilometer lång. Ledningens dimenision är 150 millimeter,
och inne i det förvandlade verket står två pumpar som klarar

liter per sekund.
Totalt ska det gå att pumpa

10

350 kubikmeter avloppsvatten
per dygn på det sättet, vilket är
ungefår så mycket som Kinn-

FARDIGA MED arbetet tog de som arbetat med. bggget
au tryckatsloppsledningen och pumpstationen i SlutaS"en
i,nsp ektionsrunda. Kenne th T ig eU, dr ifts ing enj ör, tog tii_
Len. (Foto: Margaretd Boman).
arp/Slutarpsborna spolar ut.

-Vid regn eller vid vårflod, ska

ledningen klara

1

000 kubik-

meter per dygn.

o

Cykelvågen

Samtidigt som ledningen invigdes, var det också meningen

att cykelvägen från Slutarp till
Falköping skulle vara klar. För
samtidigl som kommunen gräv-

de ner ledningen, skulle man
också göra i ordning banvallen

så att

cyklister skulle ta sig fram.

Var det meningen, alltså.
Men cykelvägen dröjer. Först

till hösten, eller nästa vår, kan
dags för premiärtur.
' det- bli
Telia vill lägga ner en telekabel i vallen. Därför har det

fördröjts något, säger projektets

projektör Göran Einarsson.
Delen innanför Södra Tvärvägen är klar, och den som vill kan
ta sig äntlå till Slutarp. Fast det
kan ta lite tid, förstås.

BÖRJE ANDERSSON

Midsomrnar
på Frökindsol
garoen
Till

Frökindsgården

Midsommaraftons fiir'

middag kom.lO-talet med'
lemmar från pensionärsföreningen för att som
brukligt är, hjälpas åt att
kläda och resa majstången.
Maj-Britt Johansson, med
nästan 25 års arbete på Frökindsgården och arrangemangen kring midsommarfirandet,
var också med, sin vana trogen.
Ninni Alv6n, en tämligen

känd profil bland de boende

åsåg det hela med intresse och

gick med när sjungande man
bar den lövade stången och dess

blomsterkransar till platsen för
firandet. Som tack för hjälPen
bjöd personalen på en tårta dignande av röda bär.
På Midsommardagen bjöds

följande program: Gösta Johansson från Fivlered kom tra-

ditionsenligt för att sjunga och
mucisera, i år tillsammans med

Mid.sommarstå,ng en frambö.re s under så'ng, ( F oto

generationen yngre. De framförde bland annat Flottarkärlek

och Gulligullan koko som en
gök, kära örhängen.
Solgass och lite ojåmt underlag giorde gästerna extra försiktiga och de traktade inte efter

: S usanne Karlstedt)

att siälva dansa utan åtnjöt Falbygåens Folkdansgille. En riklig flora av folkdräkter Presenterädes, daribland en dräkt från
finska Karelen samt den kända
mansdräkten från Gerum. Endast få exemPlar finns av den

sistnämnda.
Av de många danserna var en

från Lettland särskilt trevlig.

Frökinds

pensionärsförening
stod för kaffe med hembakat.
Text: T. A. och S. K.

o Kinnarp/Slutarp

Mots Snensson uisade sitt o"rbete. (Foto: Susanne Karlstedt)

Frökind,s SPf p& resa,
Frökinds SPF-förening avslutade våromgången med en resa

i hembygden. Första målet var
Brismene Odlingar där tillfålle
gavs för inköp av blommor och

härliga tomater.

Färden gick vidare till grafikern Mats Svensson, också i
Brismene.

Man fick se hur dessa konstverk kom till. en inblick i vilket

arbete som ligger bakom innan
en tavla är färdig.
Sedan fortsatte resan genom
lummiga nejder till slutmålet
Mössebergsgården där dukat
kaffebord väntade. Vid mötesförhandlingarna beslutades om
start av boulespelet, att föreningen ska medverka vid midsommarfirandet på Frökindsgården.

- Vtsst cir det uiigsaltet som dödat plantorna. Plogbtlen
körde med fuII fart förbr min trridgård och kastade upp
n'L.Lssor au salt p& staketet och mina plantor, sciger Rune
Ko.rlsson t, Slutarp.
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Den 1 oktober låmnar
Huskvarnabon Lennart
Mårtensson Stora Byggprodukter AB i Jönköping
,och blir ny VD för kontorsmöbeljätten Kinnarps
AB.
Han vill att företaget
ska expandera.

En målsättning är att

omsättningen på en mil-

jard kronor ska dubblas
under den kommnnde
femårsperioden.

- Det finns en bas när det gäller pruduktionsupplägg och
framställning som är väldigt bra.

Jag skulle bli mycket förvånad
om Kinnarps inte lyckas, säger
Lennart Mårtensson.
I dag återfinns han som VD för
Stora Byggprodukter på kontoret i Ansvar-huset vid Ostra tor-

get i Jönköping. Bolaget är ett
dotterföretag i skogskoncern€n
Stora och Lennart Mårtensson
har haft VD-jobbet i elva år.

o fngen Kinnarpbstol
- Trlffp, lärofyllda år, säger
Lennart Mårtensson. '

F

Stora Byggprodukter sysslar
med dörrar, fönster och köksprodukter och oinsatte förra
året 3,5 miljarder kronor. Bolaget har 14 fabriker och samman-

ningen ligger på en miljard kronor.

o God lönsamhet

- Företaget är tekniskt ledande oeh lönsamheten är extremt
god, Positivt med Kinnarps är

lagt 3 800 anställda. Bland varu-

märkena finns de välkända
Swedoor, Lovene Dörr, Mar-

att företaget investerat de

o I SAF-styrelsen
I tio är har han suttit i SAF:s
styrelse tillsammans med den
nuvarande VD:n Henry Jarls-

bolag finns i Köpenhamn, Berlin, Bryssel och Paris och det är
framförallt utomlands som Lennart -Mårtensson ser Kinnarps

son, som från oktober blir styrel-

seordförande.

Lennart Mårtensson tycker
att det nu är en bra tidpunkt att
lämna Stora Byggprodukter och
gå vidare. Han var med om såväl guldåren på 1980-talet, som

de svåra åren i början
-

lig

möjligheter

Jag har kommit till en naturbrytpunkt. Nu är de svåra

åren över. Företaget har börjat

nyanställa. Jag tycker att det
kan vara värt att prova på något
nytt, säger Lennart Mårtensson.

Det är ett Kinnarps i bra kon-

dition han kommer till. Företaget har cirka 800 anställda i Sve-

till fortsatt expan-

sion.

- Kinnarps är ett välskött företag, som nu måste ta ännu bättre

av

1990-talet.

se-

naste åren. Investeringarna har
legat på 100 till 150 miljoner kronor om året, säger l,ennart Mårtensson.
Av omsättningen ligger i dag
70 procent i Sverige. Marknads-

bodal och HTH.

Kinnarps nAe VD Lennart
Må,rtensso??.

rige i anläggningarna i Kinnarp

utanför Falköping,

i

Vagg,eryd
oeh Skillingaryd, och årsomsätt-

.+1'.. . ,

'

vara på exporten, säger Lennart Mårtensson.
"
o Okat
skiftarbete

Strategin för hur det ska ske
vill-han inte prata så mycket om
i dåg. Det våntar han med tills'
han finns på plats på deq nya
VD-stolen.

Om målsättningen med att
dubbla omsättningen infrias
kommer det också att innebära
nya arbetstillrällen inom Kinnarps.
Ett sätt att öka produktion och
utnyttjande av de investeringar
som är giorda, ser Lennart Mårtensqon i ökat skiftarbete. Något
sorn i dag inte är så vanligt inom

möbelindustrin.

o Olika traditioner
- Här kan man se en stor skillnad i inställning i olika delar av
Ntårta

,A,mderss@lt

NIärta

av-o
dersSciri,'född Eriksson, han "\
lidit i en ålden av 95 år. F{on var

i"

född och uppvuxen På Hallagår-

i Slutanp och ingick 1920
giftermål med Gustav Andersr"tr. Efte4" giftermålet flYttade
i makarna till Hudene Lillegånden i SlutarP där de drev lantbruk. Vlärta .{ndersson blev
., änka L957 och efter det bosatte
hon sig i F alköPing. De senaste
åren bodde hon På n-,äkaren,
F alköping. Ulänta Anderssons
den

i

stora inträssen var handarbete,
hemmet och familjen.
Närrnast sörjande är barn i tre

generationer.

h_qy,

landet. I äxempelvis Bergslagen
finns det en helt annan tradition

när det gäller skiftarbete, konstaterar Lennart Mårtensson.
Vem som ska efterträda Lennart Mårtensson som VD på Sto-

ra Byggprodukter avgörs troligen inte förrän efter semestern.
Aven som VD för Kinnarps tänker han fortåtta med att ha bopålarna kvar i Huskvarna.
STEPHAN GULLBERG

