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Kultur på
fabriksgolvet

Kulturen har tagit ett stort
kliv framåt på fabriksgolvet i
Kinnarp.
Mitt i fabriken står sedan nå-
gra dagar företagsbibliote-
ket, där alla - från VD och
neråt på Kinnarps - kan få
låna böcker.

- Vi är väldigt glada över att
vi fått fin respons från före-
tagsledningens sida, säger
Björn Hellström, truckförare,
som är något av primus motor
bakom den här kultursatsning-
en.

Facket står också som initia-
tivttagare bakom det nya
biblioteket.

Och nya VD Lennart Mår- |

tehsson är positiv:
-Vi ser detta arbetsplatsbi-

bliotek som en del av den tota-
la bilden av Kinnarps och det
passar sä-rskilt väl nu när vi
valts tiil Arets arbetsplats.

Företaget har också stäIlt en
särskild kontorsmodul till för-
fr-rlande för biblioteket, cen-
tralt placerad i närheten av
fackexpeditionen. Ingen kan
missa biblioteket.

Sponsorer
De första hundra böckerna

har Kinnarps-biblioteket fått
genom AB{, T?äindustriarbe-
tarförbundet och En bok för

aIIa. Tvåhundra volymer
sponsras av företaget, som står
för all facklitteratur som rör
branschen.

Björn Hellström har också
haTt kontakt med Kultur och
fritid i Falköpings kommun för
samarbete och fortsatt utveck-
ling av Kinnarps fabriksbiblio-
tek.

Konkurrerar inte

- Vi är inte och ska inte vara
en konkurrent till det lokala
biblioteket utan vi vill verka
som ett komplement. Det har
visat sig på andra håll där man
satsat på fabriksbibliotek att
läsandet kommit i gång och ut-

I låningen ökat på vanliga kom-
munala bibliotek, säger Björn
Hellström.

Favoriten heter Guillou
Den anställde På KinnarPs

kan gå in på detta bibliotek när
han eller hon har tid och lust,

Hellström, truckförare och initiativtagare. (Foto: INGVAR CARLSSON)

Kinnarps har i dagarna invigt företagets första arbetsplatsbiblio_tek' belzlgPt
mitt i täbriken ochlitlgängtigl tör alta,lrån VD och nedåt. Fr.v. 

"VD 
Lennart Mår-

tensson, Ertand Erikssoh,-Trä-facket, tabrikschet Christer Aberg och Biörn

platsbibl iotek. I bakgrunden Björn Hellström. (Foto: INGVAR CARLSSON)

välja sin bok och skriva in titel,
namn och datum i en liggare.
Först efter fyra veckor ska bo-
ken vara återlämnad.

Björn Hellström har pejlat l

önskemålen bland sina arbets-
kamrater och de ämnesområ-
den som inledningsvis legat i
topp är deckare och böcker om
fiske och trädgårdsskötsel.

Favoritförfattare alla kate-

gorier bland Kinnarps idag är
Jan Guillou.

Inför fotograferingen bad vi
VD Lennart Mårterisson, "bi-
bliotekarie" Björn Hellström -
som för övrigt sjäiv är litterärt
utövande samt veniat - Erland
Eriksson, representant för Tlä-
facket, ,samt fabriks'chefen
Christer Aberg att välja var sin

Om titlarna säger någonting
om denna kvartett låter vi vara
osagt, men Mårtensson valde
Bakom fasaden, Hellström bo-
ken Bjö^rn, Eriksson Fjärrvär-
me och Äberg Sköna juveler.

ULLA NORDMARK

bok

Ingemar Ung har lånat en bok och skriver upp boktitel, eget namn och datum
i liggaren. Efter fyra veckor ska boken vara återlämnad i Kinnarps arbets-



Kinnarps får "hoppa högre"
För Kinnarps AB bör rib-
ban höjas inför nästa år.
Bolaget borde bara få
släppa ut 50 ton lösnings-
medel från och med nästa
år.

Det tycker miljö- och hälso-
skyddsnämnden i FalköPing,
som nu yttrat sig om kontors-
möbeljättens ansökan om för-
längd prövotid för utsläPP av
lösningsmedel. Företaget har
sedan 1993 en 

.Prövotid 
som

sträcker sig fram till och med
årsskiftet. Den har man nu gått
till länsstyrelsen för att få för-
längd, fram till och med 1998.

I det tidigare tillståndet sas
att företaget får släPPa ut
högst 100 ton lösninggmedel
per år, och att man under Prö-
votiden ska redovisa hur man
ska kunna minska utsläPPen
till 50 ton per år. Från och med
nästa år.

Från det vill företaget ha re-
spit. Man klarar i dag gränsen
på 100 ton och ser inga Pro-
blem att på sikt också klara 50.

Brismene Odlingar ;

Pense6r o. blommor säIies På
LÖRDAGAR vid Lagerför-
säIjningen i KinnarP.
Tel. 0515-530 42.

Birgit Ek
död

;e
t

.)
Yc[

- Vi söker aktivt efter en lös-
ning, men problemet är att det
i dag inte finns någon exakt
teknik, säger KinnarPs miljö-
chef Bernt Bertilsson.

I(lo,rur mgeket
Under den tid som gått har

Kinnarps gjort mYcket. Man
har på många platser ersatt
Iösningsmedelsbaserade lacker
med andra system. Tidigare in-
nehöll lösningsmedlen aroma-
tiska kolväten men dessa är nu
till största delen ersatta med
bland annat alkoholer. Plana
vtor lackas med akrylatlack
äch härdas med UV-ljus vilket
ger ett helt lösningsmedelsfritt
systerri.

Fortfarande måste man an-
vända lösningsmedelsbaserad
lack på bland annat rundade
trävtor. Detta för att undvika
att"fibrerna i trät sPricker.

- Det är lister, handtag och
karmar som är problemet, kon-
staterar Bertilsson.

Högre lercltt
De lösningsmedel man dock

fortfarande släpper ut kan för-
utom att det ger direkta luft-
störningar även orsaka allergi-
er, och utsläppen kan också bi-
dra tiil bildande av marknära
ozon som ger skador på växan-
de grödor. Det föranledde mil-
jö- och hälsoskyddsnämnden
att iekommendera länsstYrel-
sen att företagets tillstånd bara

ska förlängas med ett år i taget
och att gränsen för utsläPP bör
fastställas till 50 ton Per år.

- Kinnarp har gjort mYcket
och är duktiga på det här om-
rådet. Men vi anser att de bör
anstränga sig ytterligare lite,
säger miljöchefen Rolf As-
plund.

"Man hoppar inte högre än
vad ribban ligger på" skulle
man kunna säga.

Dlll,rlsnuden stgt
Kinnarps Bernt Bertilsson

vill inte kommentera nämndens
yttrande, eftersom han inte ta-
git del av det.

- Generellt kan jag säga att
vi kommer att klara gränsen På
50 ton. Men i dag är det omöj-
ligt.

Han konstaterar också att
marknaden, det vill säga vi
.kunder, är de som pressar På
mest.

- Våra kunder har blivit allt
mer uppmärksamma På de här
sakerna, och ställer krav.

BÖRJE ANDERSSON

Birgit Ek. KommunPoliti-
kern och facklige ledaren inom
arbetarkommunens stYrelse
Birgit Ek, KinnarP, avled På
påskdagen i en ålder av 59 år'
Den bortgångna har under så
gott som hela livet varit bosatt
på Ledsbacken i KinnarP. Hon
vår sedan 1967 verksam som
kontorist på Svenska träindu-
striförbundet.

Hemmet ochträdgården samt
handarbeten var ett stort fritids-
intresse.

Närmast sörjande är make,
barn och barnbarn samt mor,
syskon och svärföräldrar.

*
Birgit Ek kom in i kommunfull-'
mäktige 1974 och var under en
period också dess vice ordföran-
de. Förutom många andra uPP-
dt'ag inom komrnunen var hon
ledamot och även vice ordföran-
de i socialnämnden under ett
antal år och var också verksam
inom socialvårdsgruppen inom
landstinget samt primärvårds-
nämnden. Hon hade bred poli-
tisk spännvidd och stor erfaren-
het. Birgit Ek var även aktiv
inom partiet och hade väldigt
många uppdrag i styrelsen.

Birgit var, skulle man kunna
säga,. en välfärdens politiker.
Hon kände varmt för alla som
hade en svagare ställning och
de sköraste människorna i kom-
munen har i henne förlorat en
verklig vän. Hon ömmade speci-
ellt också för våra gamla och
ställde alltid upp för dem.

to /ut- q5



Gertssons -- 60 år 
o?/q'4tptåI

i Slutar
Gert Johanssons plåtslage-
ri i Slutarp, Gertssohs i
dagligt tal, är ett familie-
företag i plåtslageribran-
schen som funnits sedan
1935 då nuvarande ägar-
rå, Inge och Olofs fat
Gert Johanssons drog
igång verksamheten.

Nu, 1995, står man i begrepp
att flytta in i egna nya 1 000
kvadratmeter stora moderna
lokaler vid riksvägen, precis
där denna förut korsade den nu
nedlagda ulricehamnsjärnvä-

Gertssons i dag. det är brö-
derna Inge och OIof. som äger
firman, och deras söner Anders
och Karl-Fredrik, plus ytterli-
gare fyraanställda.

Trå,ngbott
- Vi bygger nytt för att det

blev trångbott i de gamla loka-
Ierna, men vi bygger i egen
regi. Strängbetong reste vrsser-
ligen betongväggarna, men
resten gör vi själva, när vi har

aid. Någon gång vid kommande

Gert Johanssons plåtslageris nya lokaler vid riksvägen genom Slutarp. Foto: DAN NILSSON

årsskifte ska vi nog ha hunnit
flytta in, säger Inge Gertsson.

Det tar sin tid alltså, men så
har man också fullt upp m9d
plåtslageriarbeten runtom i byg-
derna, ja även långt utanför Fal-
köping kommuns gränser. Men
största kund är ändå Kinnarps
med dotterbolag och lokaler på
olika håll i landet. Det betyder

att Gertssons plåtslår och drar men företaget har ändå haft
ventillationsrör även i Stock- fullt upp att göra genom indus-
holm. Fabriken i Kinnarp är trijobben.
dobk den vanligaste arbetsplat- Om det är ute i industrin som
sen för Gertssons. Där byggs det de flesta kunderna finns, reno-
om, renoveras och byggs nytt, veringar och ombyggnader,
Kinnarps är expansi'"'t främst - varvat med en del nv-

Lågkonjunkturen i bygg- byggen - så gör man självklart
branschen har man självklart också plåtslageriarbeten på vil-
Tiktt-919. I"g" G"rts"", ffitadshus.

- Vi gör dei mesta Special-
jobb, takkupor, ja, allt i plåt
som kan behövas.

- Men bostadsbyggandet är
litet numera, det är i industrin
vi mest arbetar.

Gertssons är stora när det
gäller kyrktak och kyrktorn
också, med mycket jobb i. kop-
parplåt.

- Vi har nog plåtbelagt de
flesta kyrkorna häromkring,
Gudhem och Uliene för att
nämna några. Den senaste är
Värsås.

Taket på den egna nya verk-
stadslokalen är beklätt med
PVC-duk, som man lagt själva,
i likhet med ytterskiktet på.
Kingarps enorma takytor.

F,lec|r;gil&t
Gert Johansson som startade

verksamheten 1935, avled 62-
årig 1971, ungefär vid den tid
när sönerna Inge och Olof hade
tagit över företaget.

- Han kom hitflyttande från
Hällstad och var bleckplåtsla-
gare enligt traditionen från de
trakterna, säger sonen Inge.

GLENN WELANDER

FOTO F'RÅN FORDOM:

Dn såen snövinter...

Vi har väl förhoppningsvis snön och vintern bakom
oss för den här gången. Men Häns Bertilsson i Falköping hiälper
oss att minnas vintern 1951. Då såg det ut så här på väEen mellan
Luttra och Falköping, närmare bestämt vid korsningen i Luttra.
Vid bilen syns framlidne Tage Elfström, Slutarp.



Sk1'tte r en sport för
håde garntttti och ung
Kinnarpsstafetten, brukrir skjutit så bra får var sitt pris.
gå av stapeln sista fedagen Till.lagledarna lottas ett pris ut
f -"".. hävnnger, skjuts med hjälp av en kortlek' under

under sex timmär. "tr:q Sffi*il"i.'ljTää åå",,,1;:
deltar, med tolv skyttar i i"";:ilii:r,.if,åtoo"r"., i Kinnarp.
varie lag. Men skyttarna som är vunu .rid
Varje skytt har 30 minuter på det mesta, samsas om det ut-
sig att avlossa 20 skott. 120 rymme som bjuds. Skytteloka-
skyttar allt som allt under sex len, som för -övrigt .är ett om-
iniensiva timmar, med biirjan --byggt misSionshus har varit
på ^fredagskvällen. Efter varje föreningens tillhåll i nästan sju
halvtimme hålls en liten prisut- år. Med hjälp av medlemmar
delning, den skytt som skjutit och annan frivillig arbetskraft,
bäst och den skytt som inte byggdes missionshuset om till

en funktionsduglig skjuthall
och klubbhus. Senare har vin-
den byggts om.och inretts till
ett konferensrum och ett ladd-
rum, där föreningens skyttar
laddar sin egen ammunition.

Hela kvällen kan skyttar, för-
äldrar och lagledare avnjuta
fika i form av kaffe, dricka,
bullar, smörgåsar och vårm
korv, som föreningens damer
har tiLl försäljning.

Kvällen brukar avslutas med
en prisutdelning till de vinnan-
de lagen.

Månadsrnöte i SPF där kaffe intogs med hällba-
Frökinds SpF höll sitt må_ kat brödrcch kaka.Härefter

nadsmöte i paswect<an l"jo,k1:"..Bi5ums kyrka där
G1ädjesprida.".r ' s,r"rr---pä ?". !?:db."lq.,sjöng och an-
r-ofsiååen underhöll på seä- $ik!::1""9 följde' La-ndbergs

vanligt sätt. Från fiirh;ä- kol::*_-^u-?t :n högtidsstund!
lingaina kån nämnas inbju- . L"t]"uu1,.det tranornas tur'
dan till vårfest i V"ft.io, just då anlände de i tusental.
bygdegård, arrangör Fa[tä- o1!ta,.$<aa9spel är gammal

aäns Spn men Iika nytt varje år. En
Någon dag före mötet gjor- I"t? 1l]1 

Gö!9bors i början av

de fSrening"en en tripp-'ii1l i1li !i1":3t med bland an-
tranmarkeria och Bi;;;; nat näryaro vid en katolsk
kyrka. Först besöktes Islanna massa'

ä
i+"i:i,r:r,'4itl;

Valborg t,l*r ^4På,sönd{ tvan ftir-aet Valborgsmässofirande i Axtorp, fi.rrr"_ .Ived. Vårtalet hålls av Uno Mårtässo;. Eli;;k;r;;;;ä;?Åil;'; NIav Elisabet Henriksson medverkar. O"iUli" aallsång. a"r""g6r-ä; 
"""tern i Kinneved. ven servenng och (,;

SLUTARP-
KINNARP
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I{önrno,;rps A
Ful|rcöpörnlgs FWgplujs

F
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Kinnarps AB tar över som tidigare.haft kostnader på är en fin flygplats vi har i Fal-

ff;liL,."' 
Farköping' 

ryfl.Jå'T{lJöiädå:iäfl 
t"ipi"g :"'-'

---öet finns flera förde- "#;iJi$rhar 
Kinnarbs rtir r(ommer hem

lar med 
"iiraä""t över- "..-oet 

finns klara fördelar för ."i1;"T#r"i"t"1?":iåJåä
tagande, säger Tommy f.1"$*l_:tt ta över, tror Tom- trem". Hari uo1 i råiioping och !
rngvarsson 

'o1^-.:T: :Iiliru.:?:lJl,, n"" ökat, före- å:I"u,"'lf#?'##ilftffi;ställts som flygansvarig taget irär-i adg tuå ph;iå;tf;. äygplatsstarten leob.av företaget och som nu I, och, med satJningå på utlan- Sedan 1986 har han varit an-
blir Falköpings nye oet okar behovet' 

1tälld 
som flygplatschef i Lid-flygplatschef. Åger bssgno,derna, i"",p,:l,f ::l$":jträ'#,ffi:å:;

"Entreprenadrrågan y lpp" ""flti iåo"rl",öÅ#ltxil',t"tJi: ttjät,";,;,*"*;;;,;","_
på tekniska nämndens såm- gen äger flygplaiseri och mal- t"J" 

^irä"'iåräi"-åo'åi,'äa 
n""manträde i går, men så mycket fen, äen äIi ri""""pr :ig"r b?r1aae på Kinnarps.till debatt blev det inte. Det var byggnaderna ovanför. ba rin- - Det it" tti skcint att stippapå förhand klart att det skul,le t äS. n"r anställt-Tom-y-"- pendla, tycker han och väIkom-bli Kinnarps som tar över. Fö- guuttro.t 

- r"* nydili'."h;r äar samarbetet med de tidigareretaget var nämligen det enda finns också mciihgf,äter tili urb"trk"m"aturrr.. Nuvarandesom lämnat in anbud... _, ',samordni.rgrliniei,;. . - äygplatschef"r, iårrl"rr. e".gr_, För en ersättning på 380 000 - Kinnarp's har satsat stora ti.i- och övriga flygledarekronor om året tar kontorsmö- pengar på ienovering 
"-" 

byCll t o_*", att fortsätta att arbetao"o*rlTolå:3.1|:t^**.._^_ i,{;I"" F.senaste"tiden,"åci på nygpratsen.En bra affär för kommunen har byggt ut Langarerna. Det BORJE ANDERSSON

I d,ino s auriern a,s u ärld,

Dinosaurier och iätteödloa djur
som fanns på jorden för många
miljoner år sedan, har fångat in-
tresset hos barnen i klass B i Kin-
narps skola.

Vågar vi gissa att intre3set som hos så
många andra, har ökat med filmen Ju-
rassic Park?

Kinnarpsbarnens intresse har fått till
fölid att de på timmarna i den skapande
verksamheten, i "verkstan", hos fritids-
ledarna Britt Olsson och Tina Anders-
so1, b-yg$ upp ett helt litet landskap
och tillverkat modeller av dinosaurei.
Alla har förfärdigat åtminstonde ett
djuq slagit i faktaböcker och sedan

skrivit ett faktablad om egenskaper hos
"sin" dinosauer.

Jag läser på ett par av bladen om den
hemskaste av dem alla: Tlrannosaurus
Rex. Bara namnet säger det mesta,
kungen bland tyranner!

Den vägde upp till sex ton, blev tolv
meter lång och fem till sex meter hög.

Som om det inte räckte så hade äen
dessutom dolkformade tänder och var
köttätande.

Den levde för 65-70 miljoner år se-
dan.

T\r att den inte finns nu. Den vore
något att möta på Falbygden i stället
för fredligt betande kossor.

GLENNWELANDER



Musikeafå med z^ru-4f, Internationellt besök
Elizakören i Kinneved i Centrumkyrkan tttr4r

På onsdag är det dags
igen för ett musikcafd i
Kinneveds församlingssal.
Denna gång bjuder Eliza-
kören på ett blandat pro-
gram med skillingtryck
och gamla kända och po-
pulära visor.

Elizakören bildades för två
år sedan och körens ledare och
dirigent Elisabeth Henriksson
har fått ge kören dess namn.
Kören bildades för att aila i
Kinnarpsbygden som tycker
det är roligt att sjunga skulle få
möjlighet att tillsammans med
andra amatörsångare få ge ut-
lopp för sina sångarambitioner.

Repertoaren innehåller mest
profana sånger och visor men
man har också ett inslag av
kyrklig körsång i sina framträ-
danden. TYe av körmedlemmar-
na Birgitta Davidsson, Mats
Olausson och Maj-Britt Jo-
hansson har varit medlemmar i

"Skillingtryckarna" som var en
annan populär sånggrupp från
trakten.

Man tränar i stort sett två
gånger i månaden och intresset
för kören ökar. Från början
hade kören åtta medlemmar, i
dag är det c:a tjugo personer
som aktivt deltar i verksamhe-
ten. Elizakören är också tänkt
att vara något av en inkörsPort
till att börja sjunga i stora kyr-
kokören. Körens ledare Elisa-
beth Henriksson poängterar
dock att det inte är fråga om en
ny kyrkokör utan man sjunger
och kommer att sjunga mest
profana sånger även i fortsätt-
ningen.

För onsdagens musikcaf6
med kaffeservering och under-
hållning svarar körmedlem-
marna sjäIva och med tanke på
förra caf6kvällen blir det ga-
ranterat en trevlig kväll med
sång, musik och trevlig samva-
ro i Kinnarps församlingssal.

RUNE LINDBLAD

Centrumkyrkan i Kin-
narp/Slutarp får interna-
tionellt besök på onsdag
kväll. Romeo och Nora
Corpuz från Filippinerna
kommer tillsammans med
sångerskan Gerd Petters-
son att besöka församling-
en. Team Missions repre-
sentant Håkan Lorentzon
medverkar också.

Romeo och Nora Corpuz är
Team Missions föreståndarpar i
det stora arbete som utförs på
Filippinerna. Romeo är dessut-
om president för UPC (United
Pentecostal Chruch).

V iilkiindo, s &,ng e r s|r;lr-

Avsikten med mötet är att ge
en glimt av den evangeliska
och sociala verksamheten som
Team Mission bedriver, men
också genom glimtar från den
andliga verksamheten förmedla
tro och frälsning genom nam-
net Jesus. Gerd Pettersson är
en mycket välkänd kristen

sångerska med ett flertal skiv-
inspelningar bakom sig.

Team Mission med huvudsäte
i Mullsjö, bedriver sedan tidigt
B0-tal verksamhet på Luzonön
på Filippinerna.

B;ibelskola-
Strax utanför Manila har

man sitt huvudkontor, där man
också har skolverkamheten
förlagd. Barndaghem, medi-
cinkliniker, mobil klinik, mat-
utdelning, bibelskola är några
av de grenär som Team Mission
bedriver.

I en församling som är resul-
tatet av Team Missions evange-
liska arbete är Nora Corpuz
pastor.

Medlemsantelet är cirka 300,
och man får ha dubbla förmid-
dagsgudstjänster för att alla
ska få möjlighet att höra Guds
ord.

Team Mission har ansvaret
för ett tusental barn i s. k. fad-
derverksamhet. och en kollekt
kommer att tas i mötet för
verksamheten på Filippinerna.

Eliza-kören, under tedning av Elisabeth Henriksson, repet{rar
inför vårens Musikcatö i Kinneveds törsamlingssal. Denna
gången bjuder kören på skillingtryck och gamla populära vi-

Stjärnfall och musikfinal
har det varit i Cantrumkyrkan. Kenneth Johansson var mö-

tesledare och hälsade alla välkomna.
Musikalgänget sjöng flera glada sånger tillsanmmans med

sina ledare.
Kårchefen Ingemar Larsson invigde nio uv-scouter som fick

den röda snodden och ett nya testamente till uv-dräkten.
Sedan var det dags för lådbilstävling ute på gräsmattan.

Scouterna tävlade i två lag med egen-tillverkade lådbilar. Det
blev en jämn match.

Efter lådbilstävlingen blev alla bjudna på hemmalagade
krabbelurer med sylt och vispgrädde. Kaffe och saft smakade
gott till. Till avslutning hade Peter Kjell en andaktsstund och
en kollekt togs upp till UV-kårens fadderbarn.

sor. , Foto: RUNE LINDBLAD

1. Jarl Andersson, direktör, box 3060 780 100
2. Evy Andersson, box 3060 7O21OO
3. Gunnar Johannesson, inköpsch, Björkängsg 11 451 700
4. Per-Olof Kjellberg, köpman, Björkängsgatan 2 399 500
5. Lars Gunnar Vernersson, chauff. Fastarpsg 10 355 800
6. Bo Thomas Dahlstrand, Edsvära Torpet 328700
7. Rolf Karl6n, målare, Rockeskärsgatan 10 d 307 300
8. Bo Johansson, chefredaktör, Falköpingsvägen 5 303 900
9. Rune Karlsson, inredningsarkitekt, Dalgatan 5 302 900
10. Ola Jarlsson, ingenjör, box 3060 300 000
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Avslutningsfest
Nu är sommaren snart här... och
då är det dags för avslutnings-
festen för barngrupperna i Kin-
neveds pastorat. På söndag blir
det familjegudstjänst med sång
och utdelande av Barnens Bi-
be1. lir vädret fint hålls guds-
tjänsten ute. Efteråt blir det
kaffeservering och lekar.

Kinneveds Röda
Korset
Klädinsamling
HeIa och rena kläder motta-
ges onsd. den 17 och torsd.
den 18 maj i affårena
Matf ocus och Centrumlivs.
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Frökind,s irclen

oOupet hus pe
-L--l-

Karin och Axel Bro har en lägenhet på
ca 20 m2. Här är det Karin som får be-
sök av Marie Fasth-Pettersson.

I lördags var det många som pas-
sade på att besöka Frökindsgår-
den som nu genomgått renovering
och tillbyggnad.

I kommunens plan för översyn
av ålderdomshemmen så är det nu
bara Björktuna i Stenstorp som är
kvar och enligt socialchefen Jan
Palm6r, så ligger Björktunas reno-
vering i en nära framtid.

Det är Elvagården, Vilskegården, Ka-
tarinagården, Ranliden och nu Frö-
kindsgården som har fått en översyn
och Ambjörnsgården har fått en ersätt-
ning i annat boende.

När det gäller Frökindsgården så
finns det nu fyra matsalar i stället för
två. Pensionärerna är indelade i fyra
grupper med mer närhet till personalen
som ger en personlig kontakt vid målti-
derna och annårs.

Socio,l du,go&rd'
Tte dagar i veckan har det tillkommit

social dagvård till vilken pensionärer
från Frökind och Redväg kan komma,
en verksamhet som tidigare varit förlagt
till Falköping. Pensionärerna ingår i
små grupper med meningsfull gemen-
skap och får hjälp med hygienen som
fot- och hårvård, samtidigt blir det en
avlastning i hemmet.

6$'af '

Ju tler kockar- Bo Johansson, Jan Palmör, Kerstin Karl6n, Lena Hoheisel
och Marie Fasth-Pettersson provar den nya köksutrustningen.

-Omf 
ygfnaden av Frökindsgården har

skett under två år, med pågående verk-
samhet i åldringsvården. Tack vare en
Iojal personal så har det gått bra med de
extra besvär som ombygganden innebar,
påpekade de ansvariga för ombyggnaden.

På grund av ombyggnaden har lägen-
heterna blivit lite större men därav lite
fäire, nu är antalet 36. I stället finns till
varje lägenhet egen toalett och kokmöj-
lighet samt kylskåp vilket givetvis på-
verkar trivseln.

Under lördagen var det som sagt-
många gäster och tittade på ombyggna-
den och på plats fanns ett flertal perso-
ner från pensionärsföreningen, .social-

chefen Jan Palm6r, områdeschefen Bo
Johansson samt Lena Hoheisel och Ker-
stin Karl6n, båda politiker från social-
nämnden.

För sång och musik svarade RUMI-
kvartetten Maj-Britt och Bror Johans-
son, Birgitta Davidsson och Mats Olaus-
son, välkända underhållare frå:fåt*"

JOSEF JACOBSSON
En viss kontakt mellan äldre och barn

har det också blivit. Under snart ett läs-
år så har nämligen den stora samlings-
saleri i källarutrymmet blivit skolbes-
pisning. 180 skolbarn äter sin mat i om-
gångar, det finns plats för 90 i taget'

Aven köket har fått en uPPrustning
för att klara bland annat fler matgäster.
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Vå,ruandring i Vårltumla
Kinneveds- och Vårkumla
hembygdsföreningar hade
i onsdags kväll gemensam
vandring i nordöstra delen
av Vårkumla.

Stadplatsen var vid Gran-
Annas och ledare var Vårkum-
las ordförande Karl-Gustav
Gustavsson, som kunde hälsa
49 deltagare välkomna.

Första delen gick genom
Grännarps skog upp till Slöta=
gränsen till n:r 7 i Vårkumla
torpinventering. Här var sista
boende KarI Johan Mårdberg,
född 1850, med sin familj.
Mårdberg var smed, hjulmaka-
re och byggnadssnickare.

Efter denna anhalt fortsatte
vandringen in på Axtorps ägor
till ett höglänt omrlde med ut-
sikt mot Slöta och Alleberg.

På vägen söderut passerades
sedan det som varit soldattorpet
918 i Skaraborgs regemente, där
siste boende var korpral Carl
Hektor, hustrun
Stava och deras
nio barn. Hek-
tor begärde av-
sked vid indel-
ningsverkets
upphörande och

Församlingsresa
Kinneveds församlings tra-
ditionella församlingsresa
går i år till Skara, där me-
deltidsutställningen. och
Forshems kvrka besöks .

var sedan i ett tio-tal år postkö-
rare med häst på linjen Vartofta
_ Falekvarna _ Uddagården.

Sista anhalten var Axtorps
utmarksladugård, den sista i
sitt slag, som hembygdsföre.
ningen restaurerade förra året.
Hit hade kaffekorgarna körts
och det blev förtäring i back-
sluttningen.

Ifr'lsnöng aa stu,go;tJ
Efter återkomsten till Gran-

Annas blev det visning av stu-
gan och av saker som Anna till-
verkade, bland annat en chemi-
sett (Iöst skjortbröst) i underba-
ra växtfärger, med ägarens ini-
tialer oeh tillverkningsåret
1912. Dessa chemisetter var
storsäljare på syföreningsauk-
tioner och ett måste för varje
välklädd herre i Vårkumla. Vi-
dare visades konstnärligt vävda
dukar och damstrumpeband.

Kinneveds ordförande Rune
Lennartsson tackade Karl-Gus-

tav för en trev-
lig vandring.
Föreningarna
är överens om
fortsatta van-
dringar i andra
sockendelar.

I I Kinneveds IOGT-NTO-för-
ening samlades vid skolan i
Kinnarp på söndagsmorgonen
för avfärd till gökotta. Bilarna
rullade iväg gepom Slutarp,
Göteve, Odensberg till Skår i
Gökhem där Lennart och Mär-
ta Sandberg hade sett ut en li-
ten underbar kulle alldeles
översållad med gullvivor, hum-
leblomster m.m. och åkern ned-
anför lyste solgul av maskrosor
istället för solen som lyste med

sin frånvaro. När vi slagit oss
ner i gröngräset med de med-
havda kaffekorgarna gol göken
från öster och lärkorna drillade
i skyn.

Efter en stunds trevlig sam-
varo med sång och munspels-
musik blandad med fågelkvit-
ter stäIldes hemfärden genom
Skår, Kleva. Tunhem och FaI-
köping. Damerna i gänget fick
frn uppvaktning på Mors Dag.

M.B J

Kinneueds Slryttclötening
ViiI på detta sätt tacka alla som sponsrat vår
verksamhet under det gångna året, samt
tacka våra Bingo-Lotto kunder för en bra
säsong.

Samtidigt so-m föreningen hoppas på ett kommande gott
samarbete i framtiden.

Ha en fin sornmar önskar
Kinneveds Skytteförening

s'
I
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Sång hos SPF
Vid Frökinds SPF-förenings

majmöte underhöll Ing-Britt
Nilsson från Kvänum. Hon
sjöng och deklamerade en hel
del gamla välkända visor I öv-
rigt kan nämnas att tid spika-
des för resan till Göteborg, vil-
ken äger rum den 8/6, liksom
för boulespel och bingo. Vartof-
ta SPF inbjöd till tipsprome-
nad. Vidare påmindes om SPF:s
kampanjmöte i Jönköping den
24 maj. Detta är ett viktigt
möte.

+tf +trIt+r tt+rttItrIt tt+ttIttttttIIIttii FoRSAMLTNGSRESA i
i tisdagen den 30 maj I
! Anmälan till Berit Samuelsson 0515-33? 59, i
i Maj-Britt Johansson 332 ?0, senast 28/5. '!
! Awesa från Mat-focus kl. 10.15, i
i Frökindsgården 10.30. t
! iinneveds församting ::,. ,,, , Ii r I 5rr$rl sl $ i,3 f r r'rr ryiii rr grrrr rrrrr iE
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LÄOBTLg.
fÄYLTNO
var en av pro-
grampunkter-
na vid den mu-
sikfinal som
nyligen anord-
nades i Cen-
trumkyrkan i
Kinnarp / Slu-
tarp. Här ser vi
några startkla-
ra ekipage.

FOIO: ANDERS
MOENSJÖ

Brismenes Odlingar
M finns med plantor och
blommor i Kinnarp idag

9.0113.00.
Efier 15.00 i KättilstorP.

Tel.051$530 42

r/6 -4t'



f)et skulle aarit somtrr.,e.,T...

Sång av alla barnen i barngrupperna när Kinneveds pastorat höll avslutningsfest med
utdelning av barnes bibel. Foro: GLENN wELANDER

"Nu är sommaren snart
här..." stod det i annon'
sen för avslutningsfesten
för barngrupperna i
Kinneveds pastorat som
hölls i går.

Snålblåst och snö (! ) gjor-
de dock att kyrkoherden In-
gemar Bruto i kyrkan i stäl-
let uttryckte det som:

- Det skulle ha varit som-
mar, med blommor och fågel-
sång och en varm vind, som
det kan vara.

Det här var avslutnings-
festen där Vårkumla och
Kinneveds barn, ett 20-tal
sex-åringar, fick ta emot bar-
nens bibel, den lättlästa il-
Iustrerade och för barn redi-
gerade utgåvan. Nu fick den-
na familjegudstjänst ske inne
i kyrkan i stället för som,

tänkt ute i grönskan, och det set!" Och så är det nog, para-
gick bra det också. diset är inte en särskild be-

Den omilda, allt annat än stämd plats utan mera ett för-
vårliga väderleken, fick Inge- hållande man upplever, sade
mar Bruto att tala över vad Ingemar Bruto. Och menade
vad paradiset är för något förstås att Falbygden, med
och var det ligger. slätter och berg, åkrar och

Han berättade hur han ny- . skogar är härlig även en sön-
ligen besökt Färöarna, den dag som denna när vinden bi-
vindpinade ögruppen i,At- ter i och snön som inte borde
lanten där det inte finns ett falla, faller ändå. Det håller vi
enda träd eller buske, utom nogmedominnerstinne.
några enstaka i trädgårdar. När gudstjänsten med bi-

- När jag frågade min vän belutdelning var slut fortsat-
och beledsagare där hur man te festen med samkväm och
kunde stå ut i detta klimat, lekar i församlingshemmet.
sade han: "Detta är paradi- GLENN WELANDER

Yeckoslutsserie
är det till helgen i Centrumkyrkan. Det blir då medverkan
av Stefan Rodheim ifrån Falun,.Stefan kommer att tala
över ämnet "New Age, en nyandlig rörelse i tsibelns ljus".
Verkligt Lirl medverkar på lördagskvällen. ,. .,

L .. ;"-.- :" 1+:..q.:-'r,- i. :.. ;..':" --. !

I(örsång i Brismene kydff
I I Musikgudstjänsten i Brismene Uno Mårtensson som också hållt
kyrka på söndag kväll kommer att kvällsandakt. Gordon Möne medvel
innehålla körsånger av musikdi- kar med melodier till tre psalmer.
rektör Jens Bartler och av kyrko- Nathan Söderbloms Se kärlt

Gordon Möne. Börstig-Bris- brast fick melodi av Gordon Mön
mene kyrkokör sjunger under led- 1939. I psaltarpsalm 23 Herren å

Olofs kyrka 1961. Stycket är slcivet Henriksson ackompanjerar på or

för kör, orgel och solosång. I Brisme- gel. Gun Palmqvist har arranger:
ne framförs solosången av prosten de tre körsatserna.Jens Bartler, Bengt Kjellström och Gordon Möne träffas intör sönda-

gens musikgudstjänst i Brismene kyrka. Foto: SUSANNE KARLSTEDT



Vurdug ö S ler turp-Ifrötlru,o;rp
llFör många spelar gränsen melian de två
systersamha[ena Kinnarp och S-lutarp stor toll'
För andra har den mindre betydelse, inte'minst
sedan de båda samhällenas fotbollslag blivit ett
och samma.
I I I vår lakt efter den vanliga vardagen t9g yi
den enkla vägen. Vi passade på att besöka båda
samhällena samma dag.

I I En vanlig vardag där vi träffade delar av
familien JanJson som blev hemlösa i mars då
deras villa brann upp.
ll En dag där vi träffade lilla Emelie som ku-
rerade för[yhingen hemrna hos farmor Marian-
ne Engdatri. ffon påtade i trädgården, letade -
och finn skatter i farmors affär, Mariannes

LILLA EMELTE ENADAHL
med mycket att uPPtäcka.

kurarar törkytningen hemma hos farmor Marianne hemma i Slutarp. Roligast, soliga dagar
FOIO: MARGARETA BOMAN

prylhod. SIDORNA 6.7

Afr -arvlo

{-
s
s

nl Tångavatten i KinnarP.

Finklädda var Joel och Julia

:- o KinnarP/Slutarp 
--I(inno';rps s|r,a,llbetulo.

Länsskattekontoret i
Mariestad anser att Kinn-
arps AB skall betala ar-
betsgivaravgifter och käll-
skatter för ett åkeri man
anlitade för körningar i
Stockholm.

Enligt den giorda utrelnileen

skall Kinnarps betala 1,9 miljo-
ner kronor.

Kinnarps är dock av motsatt
uppfattning och hävdar att det
är det anlitade åkeriet som skall
svara för avgifterna. Det är där-
för troligt att Kinnarps kommer
att överklaga beslutet till läns-
rätten.

.tt C\ ,.. - - ..



[Iär finrls det 6,oas;

gtlda grarrlrar:
- Ltt"t ä" d"t ha". fVt"r, .tott berättar hur grannarna ställt

upp. Stöttat. Lånat ut sängar.
Kommit med nybakat. Huset
ställde Jarl Andersson till förfo-
gande. Fotbollslaget har sett tiil
att de fotbollsspelande familje-
medlemmarna fått låna utrust-
ning. Skolan och fritids har
ställt upp helhjärtat.

- Det finns inte ord. Vi vet inte
hur vi ska kunna tacka alia.

Nu dröjer det inte länge förrän
familjens liv börjar likna det ti-
digare, om några veckor hoppas
de kunna flytta in i huset de
byggt upp på platsen där deras
hem förr fanns.

Sannhällen tned,
g e rrf, e n s amt t o tb ollslng
Familjen Jansson bor i Kin-

narp, samhället som ligger nära,
mycket nära Slutarp. För den
som inte hör hemma i traktet'na
är det inte lätt att se skillnad
mellan de två samhä1lena. Sett
från bilfönstret svischar den lilla
gräsplätt som idag skiljer dem åt
snabbt förbi. Inte heller till fots
upplevs skillnaden så stor. Det
är svårt att säga var det ena tar
slut och det andra börjar. I takt

med att samhällena vuxit har
också gränsdragningen suddats
ut allt mer. Men, det var inte så
länge sedan som det var oerhört
viktigt i vilket samhälle man
bodde.

- Gränstänkandet försvann
när fotbollslagen slogs samman,
säger Carina Waliin som är upp-
växt i samhället. (Slutarps IF
och Kinnarps IF slogs samman
till Kinnarps-Slutarps IF 19BB).

Cgkla liings bo,nao,llen
Det är en härlig försommar-

dag. En helt vanlig vardag. Solen
gassar från himlen. Villorna i
samhä1lena skvallrar om snick-
arglädje. Många av husen har
torn - en vanlig..syn också i sam-
häIlena längs Atran. Tågrälsen
är sedan länge borttagen. Ban-
vallen fungerar som gång- och
cykelväg.

Det'går att cykla eller gå mel-
lan Falköping och Uiricehamn
längs banvallen. I Kinnarp får
man vara beredd på avbrott -
här försvinner banvallen i Kin-
narps kontorsmöblers industri-
fastighet. Stationshusen finns
kvar. I Slutarp har det förvand-

lats till ett stiligt bostadshus i
rosa och svart. Kinnarps sta-
tionshus ser ut att vara öde, men
det syns att det inte är många år
sedan som den beiga färgen kom
på plats.

Kinnarp är också ett lite shop-
pingcentra, med lager{örsäljning
och mycket annat att fynda i.

Dn aa lsommunens
slörsJa orbetsplatser
Att tillbringa en helf. vanlig

vardag i Kinnarp och Slutarp
utan att stanna till vid Kinnarps
kontorsmöbler är en omrijlighöt.
Industrin som i dag har drygt
femtio år på nacken dominerar.
Inte bara i de båda samhällena
utan också i hela kommunen.
För vad hade Falköpings kom-
mun varit idag utan den stora
industrin? Från vägen ser företa-
get inte så stort ut. Men, det är
en synvilla. Företaget har växt åt
andra håIlet. Vi kliver in genom
företagets huvudentr6. Tittar på
Jarl Anderssons första snickar-
bänk som står där för beskådan-
de. Vi träffar fabrikschefen
Christer Aberg som snabbt är
med på noterna. Utan att ha bli-

niir det gäller.
Ramona Jansson hittar

inte ord för hur Kintrarps-
borna stöttat henne och
hennes familj sedan de blev
hemlösa i mars då familiens
villa brann upp. Överallt -
från alla håll och kanter -
har de fått stöd.

I Kinnarp' och Slutarp
ställer man upp för varan-
dra. Hjälper och stöttar den
som behöver hjälp.

Ramona Jansson och hennes fa-
milj, maken Roland "Lollo" och
beLrnen Andreas, 15, Jonas, 13,
Kim, 11, Therese, 9 och lilla Nat-
halie, 6, har en tuff tid bakom
sig. En tid där grannarna i Kin-
narp ställt upp till hundra pro-
cent. Det var den elfte mars i år
som mardrömmen blev verklig-
hert för familjen. Deras hem för-
svann i lågorna.

- Vi hade varit på fotboll på
förmiddagen. Jag gick hem tidi-
ga.re eftersom jag hade ont i hu-
vudet, berättar Ramona. Det var
när hon var ute på en kort pro-
menad med familjens hund som
det började brinna. När hon kom
tillbaka tiil det nyrer.roverade
huset var det övertänt. Lågorna
tog allt de ägde. Alla saker som
berrnen gjort i skolan. Ramonas
herndarbete. Fotogiafier. Barnens
idrottspriser. Priser från hundut-
sträilningarna. Brev. Allt är bor-
+^

Alln öaerlersde
bro,nd,en

- Visst är det jobbigt. Men vi
lever: Det är det viktiga, säger
Rilmona när hon sitter och vir-
kar utanför familjens tillfälliga
bostad. Nathalie leker bredvid
med familiens hundar. Ramona

I I Kinnarp och Slutarp bodde
1994 1001 personer.
I Kinnarp och Slutarp hör till
Kinneveds församling.
I Fram till kommunsamman-
slagningen 1974 hörde de
båda systersamhällena till
Frökinds kommun.
I Här finns den tredjen stör-
sta arbetsplatsen i Falköpings
kommun - Kinnarps kontors-
möbler med 728 anställda.

,kt +t,

SIAITONSHUSET i Kinnarp ser öde
ut men är välskött och snyggt.

IND LEVER. Det gamla kommun-
namnet, Frökind lever kvar. Inte minst i lokal Frö-
kind, en samlingsplats med många aktiviteter -
bibliotek, post, öppen förskola och mycket mer.



vit förvarnad om vårt besök tar
han sig tid för att lotsa oss upp
på taket så att vi ska få se hur
stor industrif astigheten är.

Vi går ut i solskenet, klättrar
upp på första etagetaket. Jag
stannar kvar där, höjden är tiil-
räcklig för mig. Fotografen Mar-
gareta och Christer klättrar vi-
dare, upp mot andra etaget för
att så småningom komma fram
till höglagrets tak. Efter en
stund är de tillbaka. Nöjda med
att ha haft företagets omkring
100 000 kvadratmeter - en yta
motsvarade drygt 16 fotbollspla-
ner.-under sina fötter. Christer
berättar att man varje sommar
har två semesteryikarier som på
heltid ägnar sig åt att städa ta-
ket.

Eog lagar lunah
I en av villorna bredvid företa-

get bor Evy och Jarl Andersson,
Kinnarps grundare.

- Det hela började med att Jarl
ville ha något eget, förklarar
Ery. Jarl är inte hemma, är uppe
i Stockholm i affärer.

Evy lagar mat, kokt fisk och
kokt potatis. En stund senare
kommer sonen Ola Jarlsson och
Bengt Johansson för att äta mat.

Vid Kinneveds skytteförenings
klubbstuga sitter Karl-Gustav
"Kalle" Ahl på gräsklipparen.

- Ja, nu växer det bra, säger
Kalle som sköter föreningens
f astigheter och g::önområden.

Skytteföreningen är aktiv, har
247 medlemmar. I slutet av 1980-
talet köpte föreningen det gamla
missionshuset som de förening-
smedlemmarna lagt ner mycket
arbete på att renovera. Försam-
lingssalen fungerar utmärkt som
skyttelokal. I taket har man klis-
trat äggkartonger Iör att dämpa
Iiudet.'Där altaret förr fanns
flnns idag måltåvlorna. Kalle är
e4 hängiven sty1t, har skjutit se-

dan barnsben. Geväret har han
sjäIv fått lägga på hyllan, h{,p
har svår mrukelvärk i armarnft
Men, genom arbetet och engry1$
manget lever han andå med"sit
sport.

- Det är roligt att vi har så
många ungdomar i verksamhe-
ten, säger Kalle innan han åter-
går till gräsklippaningen

)|Lugnet är det brislrr
ntelI att bo här,e

Tvärs över vägen ifrån skytte-
lokalen ligger Ge-Äs T!äslöjd. En
lite annorlunda butik som iockar
fram . skaparlusten med sina
halvfabrikat, torkade blommor
och korgar att måla. Vid bandså-
gen i ena hörnet av affären sitter
ägaren, Göran Åbonde och arbe-

- Lugnet och ron är det bä,qta
med samhällena, tycker G-öian
som förbereder sig infor r'o'fifiä-
ren. Vid skolavslutnins"ä' \r(äiqe
år stänger han till sina"lokå?eJi
Kinnarp för att ffytta hela vöik-
samheten till Stenungsund. När
skolan startar igen, ja då finns
också Göran på plats i sin butik.

Inne i Slutarps kvarn städar
den unge kvarnägaren, C1aes La-
gerstrand upp efter ruschen vid
vårbruket. Claes tog över kvar-
nen i slutet av 1993, 26 år gam-
mal. Ett beslut han inte ångrar.

- Jag var rörmokaie föru-t. För*
störde ena axeln på arbetet och
när det blev aiit tutfare på bygg-
marknaden bestämde jag mig för
att prova på något nytt, berättar
han och bjuder på kaffe.

Inte långt därifrån påtar Mari-
anne Engdahl i trädgården, assis-

terad av sondottern Emelie tre år.
Lillebror .Philip sover middEg.
Bägge är lite.förhvlda så istäliet
för att vara på dagis får de ti[-
bringa härliga sommardagar hås
Iarmor.

Precis bredvid bostadshuset
har Marianne också sitt företqg,
Mariannes pryibod. En härlie
plats för lilla Emelie. I butilien
hittar hon alltid spännanae'iioa_
ker.

- Jag har alltid varit intresse_
rad av ätt säplla, berättar Mari-
anne som ofta finns med på sam-
larmässor ru-nt om i Skaräborg.

FIer barn hlttar vr på dagnem-
met Fyrklövern i Kinnarp. På
daghemmet som 2O-årsjubilerade
för ett par år sedan tillbringar
idag 54 barn sina dagar när för-
äldrarna arbetar. De lite äldre
barnen tillbringar delar av sina
dagar i Kinnarpsskolan, Elever-
na på denna skolan är de första
som äter i andra kommunala lo-
kaler än skolans. Sedan i höstas
äter de sin skollunch i det som
förr källarvåningens s-amlingssal.
Något som tycks fungdera bra.

- Det är bara skönt att komma
ut i friska luften en sväng, tycker
Anna-Karin Grape som arbetar
på skolan. Eleverna håller med.
Fjärdeklassarna på skolan har
också ett särskilt uppdrag i kö-
ket.

En vecka varje år hjälper de
Anne-Sofle Johansson i köket.
Plockar fram brickor, glas och
allt annat som måste göras innan
skolkamraterna kommer för att
sjä1va ta för sig det de vi1l äta.
Den här dagen är det köttbullar
och stuvade makaroner som
kökspersonalen på Frökindsgår-
den iagat till sina yngsta matgäs-
ter. En helt vanlig vardag i Kin-
narp och Slutarp.

Text: MARITA WASS
Foto: MARGARETA BOMAN

Vl An FRAMIIDEN" Kinnarps och Stutarps tramtid, barnen på daghemmet Fyrklövern
i Kinnarp tillsammans med Carina Wallin, Pia Kjellin och Kristina Stensfröm.

- Jag hade inte tänkt att la af-
fär från början, bara verlistad.
Men folk ville köpa så jag öppna-
cle en försäljning, berättar Göran
som ursprungligen är från Göte-
borg. Han flyttade till Slutarp för
fem år sedan. _
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Kontorsmöbeltiilverkare frän hela Europa gjorde i torsdags ett besök på Kinnarps i samband med att Europeiska kontorsmö-

oåiteairationen hölt 
"iti 

aiga ,ate i siocFnom. - Foro:MARGARETA BoMAN

I(onkurrenter på
besök hos lfinrra
Europeiska kontorsmöbel-
tillverkare från 12 länder
samlas varje år till ett
möte. Den här gången var
det Sverige som var värd
för det tre dagar långa
mötet. Det hölls i Stock-
holm men en av dagarna
ägnades åt Falköping och
Kinnarps kontorsmöbler
där gruppen bl a fick in-
formation om KinnarPs
miliövårdssatsningar.

Europeiska kontorsmöbelfe-
derationen, förkortat FEMB,
består av enskilda företag från
12 länder. Ordföranden kom-
mer från Italien. De flesta del-
tagarna representerar storföre-
tag, till vilka KinnarPs hör.

Det är konkurrenter som
möts men det finns en mYcket

stor öppenhet och den årliga
sammankomsten innehåller all-
tid ett studiebesök, berättar
Jon Klegard, som är VD för
Möbelindustriförbundet i Sve-
rl oe"-Kinnarps miljöProfil är in-
tressant för de euroPeiska be-
sökarna. Även om Sverige inte
har så hård lagstiftning som
flera andra länder ligger Kin-
narps långt framme och vi har
också i Sverige en bättre sPrid-
ning på miljöarbetet, mer
"over-all".

-Vid ett sådant här tillfälle
har vi möjlighet att konkretise-
ra miljöfrågorna, diskutera hur
man sätter ihoP möbler så att
man kan plocka isär dem igen,
hur man återanvänder materi-
al, om man kan tillverka mö-
bler som inte kräver förPack-
ningar - där KinnarPs är en fö-

regångare. Långt innan man På
allvar började diskutera att ta
bort förpackningar av hänsYn
till miljön använde KinnarPs
filtar som kan användas om och
om igen.

-Miljöfrågorna gäller inte
bara möblerna utan också det
som finns runt dem, förPack-
ningar, transporter etc.

FEMB har ingen stor organi-
sation, det mesta ligger På de
enskilda företagen som har ett
kontinuerligt utbYte, t ex när
det gå}ler statistik och mark-
nadsföring.

-Tack vare EU har vi blivit
närmre parter. Företagen i Sve-
rige känner ett annat klimat,
de trar blivit "godkända", Sve-
rige är en del av sYstemet, sä-
ger Jon Klegard.

Gruppen från EuroPa bestod
av 55 deiegater och ett 20-tal

Jon Klegard, VD för Möbelin-
du strifö rb u n det, P rovsitter en
av Kinnarps stolar.
medföljande damer som tog
X2000 ti1l och,fr{n Falköping.

STINA LINNARSSON

{"- f- .)



Skolrräff
i lfinnarp

Eleverna i Kinnarps
skola årskurserna l-G
1962-1968 samlades i sin
gamla skola för att ån en
gång uppleva atmosfären
och väcka gamla minnen
titl liv av hur det var når
livets allvar började för så
där ett 30-tal år sedan.

Efter undervisning av nuva-
rande rektorn Tomas Petters-
son höll "fröken" Ann-Marie
Andersson en låtsaslektion och

läste ur boken Lövåkra' När det
sedan ringde ut Promenerade
man bort till Pizzeria Restau-
rang Ibiza där lunch serverades
och lärarinnan från klass 3 Mar-
gareta Friberg född Schön an-
slöt sig till sin gamla klass.

Senare på dagen var det dags
för skolresa till Mösseberg där
man giorde en "uPPstigning" i
utsiktstornet och besökte Par-
ken. Efter återresa till KinnarP
bjöds det på kaffe med tårta i
skolmatsalen och så tittade man
på foton och gamla skolböcker
från tiden det begav sig' För
några i klassen som inte fått alla
minnesluckor fYllda fortsatte
klassträffen lite senare inne På
Timmerstugan i FalköPing.

RUNE LINDBLAD


