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Mjölkning. Här förbeireder Marianne Alfredsson en av de

luvren.
luvren.

140 mjölkorna på

Mönarp för mjölkning genom atttorka reni

/fq)

LINDBLAT
BiId:
ild: RUNE LINDBLAD

Magnussons fick Mönarp på fötter
Mönarps egendom utaq- " modern gård med 140 Magnusson köpte Möfor Falköping är gårdeg mjöIkkor och 900 gödsvin narp 1987 och sedan syssom mot slutet av B0-ta1$j4åt gången.
tematiskt byggde upp
stod förfallet men sonlF" Vändpunkten kom när den med ny ladugård,
numera är en effemfu$röderna Bo och Gösta svinhus, foderlada och
r,i

bostadshus. Nu produceras hår årligen en (1) miljon kg mjöIk och några
tusen slaktsvin.
SIDAN 4

anställningar
tlz-n.
Kinnarps
Iand och Belgien. För att mÖta
upp efterfrågan På företagets

orodukter kommer 15 Personer att nYanstdllas i KinnarP
under februari och mars.

Starkt privat näringsliv

i

NyanstäIlningarna är ett led

företagets Positiva utveckling de senaste åLren.

II

t

i

AV MARITAWASS

Kinnarps AB i KinnarP
nyanstäIler 15 Personer.
Samtidigt nYanställer
företaget lika många i
verksamheten i Skillingaryd.
Det mesta går kontorsmöbelföretagets väg just nu. Kin-

narps AB åir utan tvekan den

I

e,

I

i

största Privata arbetsgivaren i
Falköpings kommun med sina
anställda.
Och nu ska Pgrsonalstyrkan
utökas.

-Det går helt enkelt bra nu
med tillväxt På samtliga marknader, säger Personalchefen
Kjell Strandberg.
Inte minst går det bra Pä exportmarknaden, både

i

TYsk-

Xfutmtp/0tutarp
H 15.oO

Start lördagen den 8/2

Kjell Rodheim frå,n Falun. Tema: Apostlagarningarna
fan och nu. Vi fortstitter 5 gånger till unÅer uåren
bl aPer-Inge Storm och Leif Tlnlin.
För information och anmalan, ring: Kenneth'W,
tfn. 339 15 eller Peder Kjell tfn 333 60.

Centerkvinnor på årsmöte

fN

.O

iOoo, ett rpjält nationaldagsflrande den sjätte juni i år.

-Vi har kommit

Överens

med de olika fackförbunden

nen står stilla den dagen.

och 1995 nyan-

200

om stora delal av Produktio-

760

lördagsbibelskola i o[ztT
Cafirsnl$rhan

å

Ledigt på Nationaldagen
Kinnarps har också nappat
oå id6n från FalköPing till

drabbats hårt av nedskåirningar inom den offentliga sektorn,

1994

Personer, konstaterar Strandberg.
De nya jobben är välkomna.

Dator"tyrd", lörarlösa truckar'

närings-

-Hade vi inte haft ett sä
starkt privat näringsliv hade
vi inte klarat oss så bra.
Inte minst som FalköPing

ställde vi

ä a m å n g a a r b tst i F
; ;, it ;i; i; i;ke n s f r a m steg sk u e sti
n v a a rb ete n'
i; i ; ;." Mä i i s i"i *i i", v'ä n d n n s gi e r o cks-å
fttARlrA wAss
Bild:
personer'
30
Nu-nyanställerkinnarps

Leif Bigsten,

tivschef i kommunen.

att de som vill arbeta in tid fttr
att kunna ta ledigt den dagen
ska ha möjlighet till det, berättar Strandberg som uPPlever
det som om Personalen iir
mycket intresserade av att fira
nationaldagen ordentligt.
-Det skulle inte fiirvåna mig

-Under

Många1 farhågor har

säger

KINNARP/SLUTARP. Kin- Ett besök har giorts i Kinneveds Centerkvinnor har narps Hemslöjdsbutik, och
hallit årsmöte i forsamlings- en utflykt till Fårdalaboden.
hemmet, Kinnarp. Styrelsen Traditionellt har centeromvaldes .enligt foljande: kvinnorna anordnat valOrdförande Ingrid Olsson, borgsmässoflrande i Axtorp,

Eriks- i samarbete med centern,
s.on, sekreterare Karin och bjudit på kyrkkalfe for-

vice ordförande Inger

Ificrtsåter, vice sekreterare sta söndagen i advent. KolBirgit 'Göränsson, kassör lekten som upptogs har
Birgitta Lagerstrand, biträ- skänktstillLutherhjäIpen'
dande kassör Inga Larsson. Efter förhandlingar och
Avdelningen 'hade under kaJfesamkväm med centern
1996 fem.möten. Aktiviteter medverkade UIf Svensson,
har varit aukiioner på blom- kommunalråd i Ulricehamn'
skott och perqnna växter. med aktuell pptitik.

rökindsnatta!
Fredagen den ? februari kJ l9N'23N '97 är det 'tagF för nystart av
Frökindsnatta - fyra timmars på skidor, men oolså en familjefesL
oss till familjelag skollag ftirotagslag kvartaslag
ft reningslag; byalag mm.

Vi vfinder

Start ochmål vid Kirmarpsha[eq startavg Lr 50r4,ag
görs till l,ennart Hefumerssog Fas{arpsg 19,52173
Kinnarp, kl 33 600. Ihd snöbrist $iuts det till tlen 2I/2'

Amriilan

aslt-?b.

Musikfrågor hos IOGT-NTO >lz-1).'
Un- till klassiskt musik. De tolv
uppgifterna besvarades
neveds IOGT-NTO samlat dock, men på en del frågor
dussinet deltagare till den var man inte riktigt överens.
sedvanliga riksomfattande I tävlingen ingick även att
musiktävlingen i vilken tu- lösa vilket melodi en helt ny
KINNARP/SLUTARP.

der tisdagskvällen hade Kin-

sentals personer är engagerade. Trots färska kunskaper från en nyligen genomgången NBV-cirkel i musik
uppfattades frågorna i kvällens tävlings som "kluriga".
Musikvalet spände över ett
brett register från barnvisor

text var skriven till. Avslut-

ningsvis sjöngs

unisont

"Fjtiril, vingad syns på Haga" - även det en tävlingsuppgift. Samtliga deltagare
hoppades naturligtvis på
"stilpoäng"

i

denna uppgift.

samband med

4/vn-

Populära Thorleifs
drog futlt hus i Kinnarp
RANE LINDBLAD

KINNARP/SLUTARP.
Tre förstaplatser i TVsända Meloditävlingen,
stadigt etablerade på

Svensktoppen, spelning-

ar vid olika dansarrangeanang i Sverige, finland, Danmark och Norge visar bandets stora
populäritet och musikaliska kvaliteter i bran-

schen. Thorleif Torstensson och hans musi-

kanter har också haft
stora skivframgångar i
Sverige och Danmark

och nu håller man på att
etablera sig på den tyska
och europeiska marknaden.
1994 hette deras segrarlåt i
Meloditävlingen ',Och du tän-

de stjärnorna", 1995 "Flyg bort

min fågel", och 1996 vanns täv-

Iingen med "En liten ängel"
som gick direkt upp i topp på

Svensktoppslistan

vid-Svenskfrjrsta

försöket. Vid veckans
toppsomröstning vann Thorleifs "En liten ängel" över Stre-

"Till min kära" med
knappa 13 poäng något att tänka på ftir fansen till nästa omaplers

röstning.

CD i februari
Låten kommer att flnnas

med på den CD-platta med nva

originatlåtar som bandet kom-

mer att släppa i slutet av febru-

ari.

I ar kommer bandets

trädande

i

fram-

Sverige att bli fZirre
än tidigare genom satsnineen i

de övriga nordiska landärna
och i Tyskland, men den stora
skaran Thorleif-beundrare
kommer ändå att få få möjligheter att se och höra sina idoler
live på ett antal platser fördelade över landet. Ett spännande
arrangemang som man kom_

Thorleifs

mars.

I

dagens upplaga av

Thorleifs spelar förutom Thorleif Torstensson själv Johan
Ringqvist, klaviatur, dragspel,
Hasse Magnusson, saxofon, gitarr, klaviatur, Magnus Berg-

gvanct

arrangemang

Sång9re1 och. gitarristen Magnus Bergdahl

FREDAG 31 JANUARI 1997

Elev

Kinnarps storinvesterar

skadad på

Y7a

|IlnnarDs
------ .r

En 18-åring yngling skadades i handen vid ett olyckstillbud på Kinnarps AB på

AV MARITAWASS

Kinnarps AB växer.
Just nu pågår trq olika

onsdagen..

tillbyggnader vid det

l8-åringen som går på

stora företagskomplexet
i Kinnarp.
Det som byggs åir en nY

utlastningshall,

en

gymnasiets trätekniska ut-

bildning höll på att såga
upp lister. Av någon anledning kom han i kontakt

nY

panncentral samtidigt
som godsmottagningen
,

qh-q+,

med den roterande klingan

med en handskada

som

följd.
Yngiingen fördes först till
bassjukhusets aktumottae-

byggs in.

Investeringar för när-

mare 30 milioner kro-

ning varifrån han

nor.

senare

remitterades till Götebors
för specialistvård.
Enligt polisen har inga
säkerhetsåtgärder åsidosatts och av allt att döma
handlar olyckan om ren
otur.

Företaget

aldrigslutar
VAXA

Grötfest inledde

Kinnarps AB ?ir ett liiretag
som aldrig slutar växa, som al-

SPF-året

drig stannar till. Utvecklingen

påsar ständigt, På alla nivåer.
Det m?irks inte minst på fabriksområdet deir det ofta

KINNARP/SLUTARP. Frökinds SPF har traditionsenligt
samlats

byggs och investeras. Satsningar som inte bara säkrar

Nya krav

I

september

i fiol inleddes

arbetet med den nya utlastningshallen och det närmar
sig nu sitt slut.
-Utlastningshallen ska stå

grötfest på årets

med gröt och smörgås. KarI-.

Erik Andersson underhöll

retaget i möjligaste mån a]l
projektering sjeilv, något som
akt som önskas.

till

första sammankomst. Ordföranden Lennart Pettersson
kunde välkomna ett 40-tal
medlemmar. Efter förhandlingarna avnjöts en god maltid

företagets framtid, det ger också många vzitbehövliga arbetstillfzlllen flor lokala byggföretag.
När det ska byggas sköter ftigör att tillbyggnaderna blir ex-

,$'aY-

:'^;^-^ I| bakgrunden
t'^t'^-"^Å^^ den
e^^'^"'
nonnnoni'^lon
nya panncentralen'
stätera.

ännu, de ska användas inom
landet tills dess att de tjänat
ut.
- Skillnaden

i stort är

trailrarna är byggda

På
de nya lyfts skåpen På.

att

hjul, i
qå

iidKinnarpsAB,kanföretagetsfastighetschefAndersSvenssonkon-

Utlastningshallen som rYmmer 60 000 kubik kostar 12

miljoner att bygga. Till det
kommer inredning för Ytterligare två, tre miljoner kronor.
En något mindre satsning är

Bild:lvlARlrAWASS

de av dörrar och-fönster

Byggstarten skedde den första november.

-Dagens panncentral liggqr
inne i fabriken som växt ut
runt den. Att ha Panncentrainne i fabriken är inte bra.

ketter. En installering som en-

ligt planerna ska ske i oktober,
november.

Automatisk
brikettmatning
I anslutning till den

se-

dan med dragspelsmusik och
så sjöngs det allsång med liv
och lust. Lydia Sand6n läste
några dikter. Så serverades'
kaffe med pepparkakor varefter ordföranden tackade Karl-

Erik ftir fin underhållning. Ett
tack framfördes också till de
som födärdigat maten.

nya

Sullt luuJr!61 uurr

uppsKatrar roreragers rastrg-

SIIIIUTE,L

hetschef, Anders Svensson.
Han' konstaterar att nybyg-

llfta i onödan

get kommer att innebära att
uUastningsytorna fördubblas.
Den nya utlastningshallen
byggs for att Passa det nya
transportsystemenet, ett sYstem där dagens trailers över-

ges

för ett

containersYstem

som lever upp

till

kraven som

st?ills i EU.

Trailrarna kommer dock att
finnas kvar i bilden många år

de som lastar inte ska behöva
sånks skåPets ner

i en reglerbar hylla, luftbord.

konstaterar i nästa andetag att
arbetet beräknas gå på någonstans runt 1,5 miljoner.

För att ben och ryggar ska
sparas täcks golvet med en
specialblandning med asfalt,

En rejiil slant kostar iståillet

gummi och cement.

-Blandningen ger ett flädrande underlag som minskar
riskerna for rygg- och benvärk.

KINNARP/SLUTARP. flera varv åt gången. Familjeskollag, företagslag,
På B0-talet var Frö- Iag,
bYkindsnatta ett populärt kvarterslag, foreningslag,
uppladdningkan
börja
alag
skidmotionslopp i SIUtarp och Kinnarp. Nu en.Under kv?illen kommer bl
är det dags igen efter a Ulf Meijer, känd akrobatcYnågra års upPehåll. Då klist, att ha uppvisning i
handlade det om 6-tim- sporthallen och diir kommer
mars - nu är natta för- det också fi.nnas möjligheter

till kväll. Fre-

till fortärning av kaffe, varm-

dagen den 7 februari
ska det braka loss under fyra timmar.

korv m m.

Vid premiiiren för 15 år sedan kördes Frökindsnatta i

de arrangerande föreningarna, nämligen vägföreningen.
Centrumkyrkan, Frökinds
intresseförening, KinnarP-

spår upplysta av marschaller
och det blev en folkfest i Slutarp-Kinnarp. Nu är det eljus
som gäller.

Starten kommer ske från

sporthallen vid Tångavallen
och omklädning är i hallen.
V4rje deltagare åker valfritt antal gånger ett eller

är inte heller bra ur säkerhets-

år sedan.

-Det är en liten justering,
säger fastighetschefen och

En ide som är KinnarPs egen
och som ett litet floretag i samhället byggt.

Frökindsnattapå sf
skidor om 14 dagar

kortad

rurr<Err.
des fiir snart ett

Senast onsdag den 5 februa-

ri ska anmälas

göras till

Lennart Helmersson

i

en av

Slutarps IF och skYtteföreningen står i övrigt bakom
arrangemang.

Om det skulle
snön inte räcker

bli

till,

så att

så hoP-

pas man piafyllnad till*reservdagen den 21 februari.

Ny panncentral

synpunkt.

Den nya panncentralen är
rejält stor, tillräckligt stor för
olika framtidscenarier.
-Håir ska gå att göra ett kraftvärmeverk när den tekniken
utvecklats, om en två, tre ar,

som

spar Anders Svensson och konstaterar att det i dag iir ftir dl'tt.

ska stå färdig inom kort.
-Det enda som återstår är i
stort takläggning och insättan-

centralen är en hetvattenpanna, eldningen ska ske med bri-

den nya panncentralen

/

Det som ska installeras i

brikettförråd med automatisk
brikettinmatning tiJJ panncentralen.

Vid sidan av de tre stora investeringarna pågår ett ständigt underhållsarbete, ett mer
omfattande sådant sker just nu
vid badanläggningen. Badet
får en rejäl ansiktslyftning
samtidigt som en miljövänlig
vattenredning installeras. En
satsning på en halv miljon kronor.

Kinnarps utlyser arkitekttävling

in- kontor med företagets möbfore den 7 mars.
lö torsmi!öer ökar. Därftir läggerlerTre
vinnare utses den försi april, de vinnanta-veckan
vid
arbetet
vikt
stor
Kinnarps
/Y
med möblernas uformning. de förslagen offentliggörs till
Och for att hitta nya id6er hösten' De tre som vinner får
i$ utlyser
företaget nu en arki- sina förslag publicerade i
tekttävling för arkitekter och Kinnarps nya katalog samtiinreclningsarkitekter. digt som de får dela på
De tävlande ska i4reda ett 150 000 kronor.
Behovet av n1'ttinkande vid

i

redning av framtidens

KINNARP/

kon-

6/z-Qi,

SLUTARP

Luftgevär

t0/2, L2/2 o l3/2Ld.18.00-19.30
Skyttelokalen Kinnarp

Arr.

Kinneveds Skytteföre-

ning
"HOPAKOK" visor och lek

l0/2 Id

11.00

i

gymnastiksalen

Kinnarps skola

Margareta

Gullman-Robjer
och Marita Sonestedt leder det
hela. Alder 6-10 år. Regränsat
antal platser, biljetter hämtas
på ortens bibliotek. Fri entr6.
Arr. Kultur o. fritid och Vuxenskolan

Ny liypmedelsaffär i Kinnarp
Av CHRISTEL SXNPPÅS

KINNARP/SLUTARP., I
morgon nyöppnar gamla
Centrumlivs i Kinnarp.
Bakom står Vartoftahandlaren Christer Forsanker, som teinker driva
rörelsen med flexibilitet
och rätt serviceinriktning.
Gamla Centrumlivs

i

Kin-

narp ligger inte långt från
möbelindustrin, som köpmannen Christer Forsanker
från Hökensås räknar med i
kundunderlaget för att kunna
driva sin affär.
Han kommer ursprungligen från Jönköping, där han

tidigare drev både livsmedelsrörelse och ett serviceforetag fiir tyngre lastbilar. 1993
öppnade han Vartofta handel,

en rörelse med en årsomsättning på omkring 4,5 miljoner

kronor. Förutom

Christer

sj2ilv har affären två anståill-

da.

Helrenoverade lokaler

Lokalerna ör gamla Centrumlivs har stått tomma i ett
och ett

-Vid

haht år.

ett tillftille flck jag veta

och vi talade
sedan med varanda ett flertal
gånger. Det var vid juletid
som jag bestämde mig for att

vem ägaren

iir

Kinnarps handel. lntensiva förberedelser pågår i nya Kinnarps handel. lnvigningen är
i morgon, torsdag. Bakom satsningen står Vartoftahandlaren Christer Forsai*t.i*rrri,
satsat en halv miljon kronor
på inventarier och ett varula-

-

Affären kommer att heta

giorts av lokalerna.
Fastighetsägaren har stått
for det mesta av renoverings-

Kinnarps handel.
-Det blir en dagligvarubutik med inriktning på service
och tillgänglighet. För mig
betyder "handel" att man inte
bara kan handla livsmedel
hålr, utan också få den service

kostnaden. Forsanker har

man behöver.

satsa i Kinnarp, säger Christer Forsanker.

En helrenovering har

' Två personer kommer att
anställas till affärsrörelsen.
Dottern Madeleine kommer
också att finnas i aflziren liksom Christer sjzilv vid behov.

A-ffären öppnas och invigs i
morgon, torsdag, med kaffe-

servering

kunderna och

varor.
I tvillingsamhäJlet Slutarp

finns redan en livsmedelsaf-

rökindsnatta!
Anmälan görs till Lennart Helmersson, Fastarpsg, 19,

en alder av 64 år. Den bortgångne var fodd i Kinneved.
Och efter avslutad skolgång

avled tisdagen den 4 februari,
76 år gammal. Han var vid sin
bortgång bosatt på föräldragården Sörby. Han började arbeta i gårdens mejeri vid fiorton års alder ftir att sedan fortsätta med jordbruket. 19b1 ingick han äktenskap med Dagny Svensson och övertog går-

Börstig, avled

va-

Närmast sörjande är sambon Ulla-Britt samt sonen

att

Lars-Äke med familj.

samla PaPPer
Å
g KINNARP/SLUTARP.
Nu eir

Kinneveds I0GI.NT0
Årsmöte fredasen den 21 febr. kl.
19.30

i NdV-s;len. Gäster:

Distriktsordföranden samt

Liselott och Johan.

4(e _q+,

Kinnarp
Gustav Silvander, Kinnarp,

den B februari, i

rit ifuott, trav och jakt.

det dags for Kinnarp/SlutarPsborna att lämna returpaPPer.
Till och med tisdag finns containers uppställda vid Matfocus och Lokal Frökind.

narp. Här flnns expansiva in-

dustrier.

VintorP,

bruk. Fritidsintressen har

t

-Om det någonstans finns
i Kin-

en Gnosjöanda så är det

Gustav Silvander

Vintorp, Börstig

Stig Fredriksson,

talet flyttade han till VintorP,
där han även bedrev ett lant-

u[24].

qb

av Kinnarp.

Stig Fredriksson

arbetade han på KinnarPs Textilindustri. I början på sextio-

73 Kinnarp, tel 33 6 00, senastden 20/2.

Dags

nom gäller det att affärerna
profiIerar sig.
Han tror på landsbygdsutveckling och på framväxten

DöDSFALL

Fredagon den 21 februari H 1900-23@ -97 ar det dags fbr
nystart av Frökindsnatta - $ra -timmars på skidor,
men också en familjefest. Vi vånder oss till familjelag
skollag företagslag, kvarterslag föreningslag, byalag mm.
Start och mål vid Kinnarpshallen, startavg äl S0r/lag.
521

till

åven en del provsrhakning av

fär, men Forsanker är övertygad om att det finns underlag
för ytterligare en. Enligt ho-

den efter sina föräldrar

och

rit

och

brukade den fram till sin pensionering. Efter det har sonen
Göran arrenderat jordbruket.
Gustavs stora intresse har va-

jordbruk, jakt, natur

barnbarnen. Han var mångå-

rig medlem av centern.

Gustav Silvander sörjes när-

mast av makan Dagrry samt

barnen Göran och Gerd med
familjer.

Skytte

Torgny avtackad

tor manga
...

för alla

O

raO

1|12..\T

sryrersear
KINNARP/SLUTARP. Kinneved-Vårkumla LRF har haft
årsmöte i Kinneveds församlingshem. Trots att många var
sjuka i pågående inJluensa
kunde ordf. UlfClaesson hälsa
ett trettiotal mötesdeltagare

Björkarna susade
i Kinneved

välkomna. Avdelningen hade
under året ordnat en diskussionskvåill om elfrågor med
Falbygdens Energi och Agro
Kraft. Till denna hade också

inbjudits representanter från
andra LRF-avdelningar. Trettiotalet medlemmar var med
på en studieresa

till

Volvo Ös-

tra i Skövde. På en feiltvanfuing hos Leif och Gun-Britt
Filipsson, Liden, Slutarp flck
ett tjugotal deltagare inblick i

Unga skyttar. Luftgevärsskytte är en sport som lockar
alla åldrar.
Bild: PETRA ANDERSSON

i

KINNARP. Tre dagar

veckan

fylJs skyttelokalen i Kinnarp
av tävlingsskyttar och amatörer. De senaste dagarna har
det varit extra många barn

som befriade från skolgång
och l2ixor har haft möjlighet
att ägna sig åt denna träffsäkra sport.

-Vi

har inga extra aktivite-

ter nu under sportlovet, men
det iir fler än vanligt som här
tid att komma, säger Ola Hermansson från Kinneveds SkytfafÄran

i

n

o

&l[z-o(T-

Där björkarna

susa...

zt[z_olT

KINNARP/SLUTARP. I kvtill
bjuds det bröllopssånger från
fiirr och nu i Kinneveds'forsamlingshem. Bland sångerna

från förr märks

till

exemPel

Beethovens lovsång. Om än

änglars språ'k

jag talte

och

Sommarnatt. Bland sångerna
från nu måirks i folkviseton,
Nu har jag fått den jag vill ha
och man borde inte sova när
natten faller på. Vi kommer att
ha två avdehingar sånger med

förfriskningar

och

allsång

emellan. Då flnns också möi-

lighet att köpa lotter

till

för-

mån för Lutherhjåilpen. Medverkande är Pernilla Ericsson,

Ingvar Nilsson,
Svensson

Kristina
och Ellinor Frans-

son. Håkan Silvander hjäIPer

till med allsången oqh Stig
Iund håLller en andakt.

Öst-

Musikanter. Ellinor Fransson, Håkan Silvander, lngvar
Nilson och Pernilla Eriksson, mucikcaf6ets musikanter.

bl.a. växtföljdsfrågor och mekanisk ogräsbekämpning på
en KRAV-gard. Värd ftir den

KINNARP/SLUTARP.''DäT

årliga brännbollskviillen var
familjen Skogh, Fröje. Den

sång- och musikprogram

Iockade som vanligt många
deltagare (c:a 50 st). Efter
brännbollen var det lång kö

vid korvgrillarna. Ett medlemsmöte med "Skogs- och
lantbruksheilsan" som tema
hade också ordnats. Lena Sjö.dahl informerade. Torgny Johansson, Alarp avtackades
med en blombukett efter
mångårigt styrelsearbete. I
hans ställe nyvaldes Sture I
Hermansson, Naglarp. Styrelsen består nu av: UlfClaesson
(ordf.), Stig Klahr (kassör), Rune Gustafsson (sekr.), Leif
Lennartsson (v.ordf.), Sture
Olsson (v.sekr.), Anders Eckerlid (studieansvarig), CarIHenrik Larsson (ungdomsl.),
samt Kurt Bertilsson, Lars
Gustafsson och Sture Hermansson,

björkarna susa", hette

det

som framfördes i Kinneveds
församlingshem på onsdagskvåillen.

Det handlade huvudsakligen
om bröllopssånger förr och

nu, men underhåJlningen
blandades även med allsång
till dragspelsmusik. Ingvar

Nilsson Falköping var manlig solist, sedan många år
v?ilkänd som sådan

i

var ett

neveds pastorat. Det

Av JOSEF JACOBSSON

kyrkli-

ga sammanhang. Men han
medverkade även tillsammans med kantor PerniLla
Eriksson från Skörstorp EIlinor FYansson, kantor i Kin-

smakfullt urval av sånger
som de tre musikanterna bidrog med, var för sig eller
tillsammans, med piano och
gitarrackompanj emang.

I

en pauö bjöds på "bröl-

looskonfekt" och serverades
förfriskningar. Även lotterier förekom och överskottet
går

till Lutherhjälpen.

Som vårtecken kan nämnas sången "Tulpaner till
Amsterdam" när Håkan Silvander axlade sitt fuagspel
och ledde kvällens allsång.

Kyrkoherde

Stig

Östlund

höll en kort andaktsstund innan musikcaf6kvåillen var
tillända.

Efter årsmötesförhandlingarna bjöd avdelningen på kaffe och frallor.
Torvald Berglund, Falköping visade djur och naturbilder. Han avslutade med intressanta bilder från en flskebåt i
Vänern, som va-r ute på löjromsflske.
Som avslutning på en trevlig kvrill var det dragning på
avdelningens traditionella

gratislotteri, för närvarande
mötesdeltagare. Ett antal inköpta och skänkla vinster
fann sina ägare.

Ove Persson och Assar Karlsson förser sig med förfriskningar hos Emma Blomgren.
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Kinneved
Välkommen till Centercaf6
Matsalen i källaren, Frökindsgården

Onsdagen den 5 mars

Kom när du vill mellan kl. 18.00-20.00.
Du ställer frågor och ger synpunkter till oss!

Centerpartiets kommunkrets i Falköping

Lb_I+.

Kinnarp
i
Ruttet
i
av

Mycket
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rgligffårt'Tffi

lil endast l0r
3-15 marc. rn het rasseE;m;G biicker
öpper

Mån'-fre' 10-19' lör'-11-14'
Falköping:
'ftonY,
Mån' och tor' 15-.|9'
tot' 8-1 9' tis'' ons' och fre' 8-1 8'
ä"h
Mån'
Kinnarp/Slutarp:

vÄlrourunt
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fritidsverksamheten i Loka] Frökind i Kinnarp/SlutarP
har legat nere under vintern. Stora fuktskador
har upptäckts.
Trägolvet som legat På
betongbotten har rivits

;

ET
I

f()

\s

fläktar som gått

flera

månader nu.
Inom en månad hoPPas
dock Peter Bromander

att käIlaren ska kunna
användas igen.

-SjäIva dränering är
klar nu, och sedan ska

sagt

det läggas golv och må-

Iyfts bort. Det mesta var
ruttet.
Man har fått såga uPP
betongen och lägga ner
dräneringsrör även un-

las. Det kanske tar två el-

upp, eller rättare

der fastigheten.

-Det har tagit iång tid,
eftersom det iir viktigt
att lokaien torkas ut ordenfligt. Vi har haft tork-

ler tre veckor till.
Slutnotan uppskattar
Peter Bromander kom-

mer att bli

200-250000

kronor.
-Det borde vara ftirbjudet att bygga kaillarhus i
det här området.
SIDAN 4

Ntoget ocn

fukt stitter
stopp för
fritidso(z-q>

verksamhet
Mycket av fritidsverksamheten i Lokal Frökind i KinnarP/Slutarp

- Det har tagit lång tid, eftersom det är viktigt att lokalen

de fiirsta varningstecknen Påträffa-

månader nu.
- Det fiirekom också mögel i
väggar och golv, men man tror
att detta ska vara åtgåirdat. Entigt prover som tagits har möglet inte spridits.
Det kan ha luktat i lokalerna, men jag tror inte det hann

des.

Färgen På väggarna

i Lokal

Frökinds kåillare började få
blåsor, och ganska snart flck

man fuktgenomslag På väggarna.
I höstas försökte man åtgärda genom att gräva uPP dr?ineiingen runt fastigheten, men
det hjälpte inte.

Lokal FYökind ligger

På

mossmark. hela området är ge-

nomsurt.

- Nu var tYdligen marken
mättad, det tryckte På mot
väggarna. Under kåken var

det rena leran, konstaterar Peter Bromander, byggnadsinge-

njör på kommunens tekniska
kontor.

i-.

Torkat i månader
Därför har man under vintern varit tvungna att sanera'
kåillaren. Trägolvet som legat

på betongbotten har rivits
. upp, eller rättare sagt lYfts
med att tu Kattaren t Lv'\s' ' ' "'"iiu,
Försöker får kätlaren torr. ove Lindh och Mikael Karlsson iobbar
åoo1
vintern.

bort. Det mesta var ruttet.

o"DERssoN

ten.

har legat nere under
vintern. Stora fuktskador har uPPtäckts.
Det var i somras som

:''

tongen och lägga ner dräneringsrör även under fastighe-

Man har fått såga

UPP be-

ut ordeniligt. Vi har
haft torkfläktar som gått i flera
torkas

'bli

så

farligt.

'

En kvarts milion

I källaren förekommer
mvcket fritidsverksamhet fÖr
ungdomar i KinnarP/SlutarP,
som fått ligga nere sedan efter

juI.

Inom en månad hoPPas dock
Peter Bromander att kåillaren
ska kunna användas igen.
- Sjiilva dräneringen är klar
nu, och sedan ska det läggas

golv och målas. Det kanske tar

två eller tre veckor till.
Slutnotan uPPskattar Peter

Bromander kommer

att bli

kronor.
förbjudet
- Det borde varai det
områatt bygga källarhus
det. Det är rena mossmarken
på den sidan vägen, åir i alla
fall en erfarenhet man dragit.

200-250000

Boule och bingo populärt hos SPF
KINNARP/SLUTARP. Frö-

föreningen

har deltagit i

kinds SPF har haft årsmöte kommunen och distiiktmäspå Frökindsgården. Ordfo- terskap med ganska bra pla-

randen Lennart Pettersson ceringar.
hälsade alla viilkomna varef- - Bingospel är

också ett återkommande nöje for medlemordförande för 1997 omvaldes mar som-tycker det eir roligt.
Nästa bingospel blir den 24
Lennart Petterson.

ter förhandlingar vidtog.

De övriga

i

TiJl

är: februari.
Anders- Ordföranden

styrelsen

Inga Nielsen, Carin

Lydia

Ny bok planeras
av Kinneveds t>[s-n.
Hembygdsförening

tackade ftjr

förnyat förtroende och tackaSand6n, Harry Johansson de sina kamrater i styrelsen
nyvaldes Margit ftjr det aret som gått.
samt

son, Tage Karlsson,

Efter

Brodd.

Ur

verksamheten under
det gångna året kan nämnas
att SPF har deltagit i arran-

kring

förhandlingarna

serverades kaffe varefter
Sven Andersson och Håkan

Silvander underhöIl. Sven

marfirandet på Frökindsgår-

läste bland annat dikter av
"Den blyge" alias Levi

stången och bjuda på kaffe.

historier.

gemangen .

midsom-

den bland annat att klä
Föreningen har också flrat

sitt tio-årsjubileum.
Resor har, anordnats till
Odensåker, Torsö, Ullared
samt Ha-Lland. Två studiecirklar har avslutats.
Boulespelet har varit popu-

lärt bland medlemmarna och

Karlsson samt berättade

Håkan spelade dragspel
och sjöng tillsammans med
Sven och de övriga stämde in
av hjärtans lust. En trivsam
underhållning som det alltid

är tillsammans med "Sven

i

Lofsgarden" och Håkan Sil-

vander.

ZO,(z

-4)*

Gästande arkeolog. Peter Jankavs t.v. tackas med en
hembygdsbok, överlämnad av Rune Lennartsson.
Bild: JOSEF JACOBSSON

Av JOSEF JACOBSSON

KINNARP/SLUTARP.
Kinneveds Hembygds-

är med sina
315 medlemmar en av
de större i Falköpings
förening

$le-a\'

Kinneved,

törsonlingshen
Torsdag 13/3, kl. 18.30.
Musikcafd. påskpynt. lotterier.
servering. Medv. förra årets
konfirmander, Elisabeth
Jonneryd, Eva och Stig
Ostlund. Välkomna

$il_1"_T:
årsmoten

vt-q>.

KINNARP/SLUTARP.

I

kviill

har KinnarPs-SlutarPs VäCtörening och Frökinds Intresse-

förening gemensamma årsmöten pä pizzetian i KinnarP. Efter årsmötesförhandlingarna

Våfflor och sång
bjuds i Kinneved
KINNARP/SLUTARP. Nu På
söndag håilsas alla våflelsugrta
barn och vuxna vidkomna till

en sånggudstjänst i Kinneveds

örsamlingshem, Barnen är i
centrum! S:t Olofs barngospelkör framftir under ledning av
Pernilla Ericsson några gospelsånger tillsammans med.
Kinneveds barnkör. Dessutom
åir Kyrkans olika barngruPPer
med och sjunger. Stig Ostlund,

leder gudstjänsten. Under
gudstjänstens gång sPrids våiJ.dofterna från köket där sYföreningsdamerna gräddar våfflor
för fullt. Behiillningen går ti-tl

LutherhjäIpen.

t{0. el.

talar Magdalena Pettersson
om landsbygdsutveckling.

Onsdagen den 19 mars kl. 18'30 har vi våJ

försäljning i Kinneveds församlingshem
av kyrkoh. Stig Östlund. Kaffeservering.
Handarbeten och lotterier. Paket och gåvor mottages tacksamt. Elizakören underhåller.
HjälP oss att hjälPa!

kommun. Även verksamhetsmässigt ligger
till, vilket framSick vid årsmötet på
måndagskvällen då
styrelsen redogjorde
för det gångna verkde bra

samhetsårets olika

sammankomster, från
påskaftonens brasa till
novembers hembygdsafton.
Handgripligen har området vid Slutarpsdösen, orkid6kärret vid Ledsgården och

Galgbacken vårdats med

hjeilp av lie. Bokkommittdn
har även börjat med den nya
boken som skall handla om
gårdar.och byar i Kinneveds
socken, och det kunde rapporteras att den första boken
som berörde Kinnarps och
Slutarps samhiillen nu ekonomiskt är "förd i hamn."

Andaktsstund

Välkomna!

Slutarps kYrkliga sYförening

Syförenings-

auktion t'(r'q).
KINNARP/SLUTARP. På
onsdag

kviill har Slutarps

kyrkliga syfdrening sin försZiljning i Kinneveds församlingshem. Stig Östtund svarar fiir andakten och Eliza-

kören underhåLller.

Valen
Valberedningen hade inte
haft några större bekymmer,
de styrelsemedlemmar vars
mandattid var ute kunde omvdljas, liksom övriga funktionärer.
Styrelsen har så loljande
utseende: Ordförande sedan
starten IgB2, är Rune Len-

nartsson, vilket även innebär l5-årsjubileum, vice ord-

förande

är

Gotthard

Gun-

narsson, sekr. Inger Persson,
kassör Barbro Jarlsson, Ieda-

möter Anders Eckerlid, Dagny Silvander och Lena Persson, ersättare Leif Filipsson,
Sture Olsson och Rose-Marie
Carlsson.

Fornlämningar

Efter kaffepaus rberättade
arkeologen Peter Jankavs
om fornlämningarna i Kinneveds socken d?ir det finns cirka 120 registrerade. Dåirav är

nio gånggrifter, sex hållkistör, 25 stensättningar, åtta
högar, fyra rösen, fyra do-

marringar, tio resta stenar,
skågropsstenar. Tre
runstenar har funnits varav
en är borta. Dessutom finns

fyra
på

Falbygdens Museum
många lösfynd, därav ett åt-

tiotal flintföremal.
Vid en inventering giord

på

1980-talet påpekades att

gånggriften vid Nolgård.en
har ett bra läge for att viqas
för intresserade turister och

andra, men den

behöver

skyltas bättre och röjas

fri

från träd, gräs och sly.
Särskilt "bevaransvärd" är
Slutarpsdösen som hittades
och grävdes ut 1910..Takhåi1len har skalgropar och parvis förekommande "rännor"
och är på detta sätt unik.

Men tidens tand

gnager

obönhörligt på den så Peter
Jankavs hoppas på besök av

en

"stenkonservator" som

kan ge råd om vår'd for beva-

rande. kanske kan hembygdsföreningen bli "fadder"

for

sådan verksamhet med
t.ex. ett skyddande tak under'
vinterhalvåret.

Magdalena kringresande
i "landsbfädsutvi ckl ing"

KINNARP. Magdalena t2 och när vi är framme
Petersson, Iarfdsbygdsutvecklare i södra Älvs-

vid

pekar den på 1 kvarlevande lanthandel. Det måste vi göra-någo1åt!
2006

borg och bland annat
kommer från
knuten till Hushåll_ ^ Magdalena.
trädgård - Blekinge'

ningssällskapet, spiuiä- RY::l*;"
t'ååi-u1t
de av goda idder när ho_n
för att landsbygden
"Äiu.-

häromkvällen gästade ska utveckla. i .ååiu
Frökinds Intresseföre- borg, men delade den här kvtilning och Kinnarp-Slu- len gärna med sig av sitt kuntarps vägförening, som nande Anr skaraborgare i den
hade gemensamma års- södra delen av Skaraborg'
möten på Pizzerian i
R.skt klubbat
Kinnarp.

Det ingår i Magdalenas jobb möten gick raskt undan. FYö,
att vara id6spruta, samt sam- kinds Intresseförening, ska se
manföra företagare av olika till att trivselfrågorna för den
kategorier, att kompetensut- här delen tas tillvara, men ockveckla, marknadsföra - ja,

helt

så stötta och utveckla gamla

enkelt skapa möjligheter för Frökinds kommun.
landsbygdens folk på de små Motionsspåret och isbanan
orterna och i de glesa bygder- faller på föreningens lott och
na. Hon vänder sig tiII "stora sagsostunder har ordnats på

och små" - inte minst viktigt biblioteket.
är det att få de yngre in i enga- Föreningen har engagerat
gemang som kan resultera i sig i miJ.jöfrågor och sedan en

egenverksamhet.

tid tillbaka i "FYökind till
Magdalena jobbar med 1000" med bland annat utveckmycket - hon ser till så att lingsfrågor för bygden.
småföretagare och landsbygds- Ingrid Adomeit omvaldes

i som ordf., Gunnar Johannespraktiken och hon tilJför byg- son som vice, Lena Persson
degårdsföreningar energi och som sekr,. samt Gull-Britt Braid6er. Hon jobbar med turism ge. Fyllnadsval ska ske efter
och försöker att nå närodlare, Christer Angrimer som avsagt
som lokalproducerar varor, att sig. Kvar i styrelsen åir kassöIöretagare samlas kring datan

få samarbete till stånd.
Det zir ett vitt och brett

om-

ren Evert Larsson och ledamoten Inger Eriksson. Supplean-

råde och inte minst viktigt är ter är Bengt Samuelsson,
att det finns en kontakt mellan Bengt Johansson, K-G Johansorganisationer och myndighe- son och Tord Torstensson.
ter..
Av föreningens redovisning
- Finns det goda id6er, så zir framgick att medlemsantalet
det viktigt att marknadsföra minskat under året.
dem hos kommun- och läns- Föreningen hoppas på en
myndighet.
bättring, inte minst med tanke

I

mycket är Magdalenas insatser ett nätverksjobb, att
skapa nä1verk. samverkan inom bygdeområden. Hon tog
som exempel lanthandeln som
är en pulsalder Iör sin bygd.
- Den är utrotningshotad i
många stycken, men vi måste
värna om den.

Som exempel Ulricehamns
kommun, där det 1984 fanns 25
affärer - förra året var siffran

uonssparer sommar ocn vlnter.

Det är ingen stor avgift att

stötta föreningen i sitt arbete.
Kinnarp-Slutarps Vägföre-

Iddspruta. Magdalena Petersson utvecklar landsbygden i södra Atvsborg.

ning har under året fortsatt
upprustning

av

parkområden

och lekplatser.

Föreningens uppgift är att
se till så att Kinnarp-Slutarp
kan presentera välskötta samhätlen såväl sommar som vinter.

har också

ken ökat och utgör en risk för

trafl ksäkerhets-

lekande barn.
Ärsmötet omvalde Båsse Johansson som ordf. för kommande år. Vidare omval av
sekr. Carina Thörnqvist,2 år,
kassör Helene Georgsson. 2 år,

Vägföreningen
medverkat

till

höjande åtgärder på

Bäcke-

dalsgatan i Slutarp, och nu senast tillskrivit flera myndighe-

ter vad gdller Kvarngatan i
Slutafp, dzir den tyngre trafi-

suppleanterna Anders Andersson, 2 är, samt Karl-Gustaf Johansson, 2 år. Kvar i styrelsen
är ledamöterna Lennart Helmerson och Rune Lennartsson

samt suppleanterna Valdemar
Svensson och Assar Karlsson.

Kinnarps Henty J arlsson
nöi d med företagsklimatq!
KiDarps kontorsDröbel- rrnnarps år ett av sved€€s
iDgå praner
har ugl
raDr . nar
fabrik
".T'sf.s;!i-f".,l"r.4
P :I -e",
::;;:'^:;Täl;;t""
f;'n- |
på att rÄnn, vå€tercöt$Tivä';ä'.iiäää i,-,r I

)

land.

_
ien Jarlsson.
Tvärtom är huvudägaLägre skatter
ren Henry Jarlsson nöjd
med det svenska före. Men de hör inte till den skatagsklimatet och kommör inom de närmaste
åren att fortsätta
dera i

""p""sverige.

ra som'funderar på att fly

satEii@på
!!^f:::::x!!inf'ELl^x::!::!:i*:i",a,å!9:iT""llf!",""!iwf!!!!,i!r",f3i.t''
marignatskaierna och föNnögenhetsskaften sänks han nöid med förctassHimatet i
tlröid ttsd srs,rig€'.Knnarc och huvudägarcn Henry

q"å".

Sverige.

Ja

sson

awakar med
!fld!

JoacHn.ruu.

Sve-

riqg'

Huvudägaren Henrv Jarls-

:?äff"TåXt"'å,111L#,1 $::

på sikt kommer Kinnarps ;ll:t"'#t*,*råJrJ?äHåTlffåatt behöva starta en kontors- Ienhetsskatten på arbetande
möbelfabrik på kontinenten. f,anital har loisvunnit och

Inte minst for att komma när- märginalskatterna sänkts.
mare den europeiska marknaRnnat var det 1g78. Då var
.
den
-Men
tvunsna att
det här är inte aktuellt l19g:::".j":Isson
3
miljoner krovardera
rv."'ä.*
under de närmaste
i",'1t" ftir att få kvar
enrisr Dasens rndustri.
1::^q"^r1 i i9n
gör VD:n Lennart rilartensson 19q900^ry"?I.sedanmarsinaltkill ::l förmögenhgtsskatt
bedömningen att den
459 mil- *l oj'-1l-1 .
de omsättningen på I"";;;;;
problemet nu är
joner kronor r.an tixas ln ir ,
ska kun-l"l^*:lt^tå
miljarder i den nuvara;d" fä- ly"-ll*l!:l"retaget
överföras till nästa generana
f'aköpinsbriken utanför
utan all,tför hög peskattAntalet anställda ar idae 1 tion
Detta är något som man
ning'
rignäi'oå

r,tääi

200, och soliditeten 'iiå
åti arbetar for att försöka lösa'
heta 75 procent. eutu
tillfälle t99Z behtivde personal Bolaget har totalt elva dot'terbolag. Familjen äger.även
avskedas. och detta har tagits
Svensk Brikettenergi.
igenom med råge.

t

Årsmöte

"zlt-c17

,

i ny s-ftirening
KINNARP/SLUTARP. Falköpings Södra Socialdemokratiska lorening har haft sitt första
årsmöte i Kinnarpshallen.
Föreningen bildades 1996 genom sammanslagning av de
tre s-föreningarna i Frökind,
Äsarp och Vartofta-Kättilstorp.
Den nya stYrelsen består av
ordf. Roger Lundberg. kassör
Lars-Äke Björck, ledamöter
Sonja Stefanusson; Maricka
Sikiö och Marita Karlsson.
Suppleanter är Patrik Björk,
Roland Adolfsson och Evert
Larsson. Ärsmötet gästades av
Inga-Lill Bergsten som informerade om aktuella frågor inom arbetarkommunen.,

t^tr4).

Lena Arvidsson
gästade SPF

KINNARP/SLUTARP. FTökinds SPF har haft månadsmöte. Vid sammankomsten med-

verkade Lena Arvidsson,
Äsarp med visor till eget gitarrackompanjemang. Hon berättade även historier. Hennes
framträdande uppskattades av
åhörarna, och hon tackades
med blommor och varma aPplåder. Efter kaflet vidtog för-

handlingarna varvid resean-

svariga meddelade ätt en req.a
till Dal6nmuseet och BonadsutstäJlningen i StenstorP är
planerad den 2 aPril. En kYrksöndag med inbjudna gäster
star också på programmet. Göran Andersson, ansvarig för
boulespelet, meddelade att träningen börjar så fort vädret
tillåter. En kurs i träslöjd kan
ordnas om tillräckligt antal
anmäles. BingosPelet fortsätter som vanliS och nästa'gårig
blir måndagen den 24 mars.

Premiemottagare. Lantbrukarna Britt-Marie

och

Karl-Erik Skoog mottog diplom och blomster för sitt fö'
redömliga sätt att bedriva jordbruk.
Bild: PETRA ANDERSSON

Premium till
Kinnarpspar
Av PETRAANDERSSON

LUTTRA. Falköpings
Hushållningsgille samlades i onsdags

möte
gård.

i Luttra

till årsbygde-

Kvåillen inleddes med utdelning av gillets premium. I
år var det Kinnarpsparet

Karl-Eric och Britt-Marie

Skoog som tilldelades diplomet för det målinriktade och
företagsamma arbetet med
sin gård.
Den nuvarande styrelsen

valdes

vid förra

årsmötet,

men tillträdde sina poster
vid årskiftet. Nästa omval
sker inftir ar 2000.

Presidiet består forutom

Leif Lennartsson av Jan
Blank, vice ordförande,

Carl-Eric Gabrielsson, sekreterare, Henrik Anders-

son, kassör, Göte Larsson,
ledamot, samt Märtha Carlsson, ordförande i hushallsnämnden. Kvåillen avslutades med Claes Astin som på
ett lättsamt vis pratade om
människor i stad och bygd.

Auktion gav
lB

500

7{b4}.

KINNARP/SLUTARP. Siutarps kyrkliga sY{örening har
hallit sin årliga försiiljning.
Som inledning höll kyrkoherde Stig Östlund en andakts-

Påskbingo med "Lok
KINNARp/SLUTARP.
paskdagen blir det garante

i

xinnarpsrrar-

stund. Efter kaffet följde auktionen på olika alster. I en

rat frrttsatt

oaus underhöll Elisa-kören

gen fotbollsklubbarna

mycket förtj änstfullt under
Iedning av Elisabet Henriksson. TilI sist tackade ordforanden Gurli Siöberg alla
som kommit tillstädes och På
ett eller annat sätt hjälPt till
att nå ett gott resultat. Auktionen gav ti-llsammans med
lotterier 18 500 kronor. BIommor överlämnades till Stig
Östlund och klubbföraren
Ove Persson, som skötte sin
rippgift med den äran, samt
till Rune Lennartsson, som
fungerade som "skrivare".

ren. Då ara.anserar

"8,'-,i

Kinnarp

som vi anordnar bingo med räknat med att minst 600-700
"Lokef'. senast var det för två personer skall komma och speql ::9.11' L:lSttar Gösta An- la' säger han'
t'ffi;'#?T]l-""åiiJ1.l3l;

'ry
",. ,#i3ftå'3i:t$trå'"o,tu"*,å'*
Kin- tioie;*-1ixfälen och Gösta

narp/Slutarps IF och Var- sticf,er inte under stol med att
tofta SK en stor paskbingo man är förhoppningsfulla
med sjåilvaste [.eif "Loketr dven den hiir gången.
och Jag tror att påskdagen är
Olsson som utrolnre
en bra dag. Då har folk kanske
huvudperson.
inte så mycket att göra: Vi har
gången
tredje
håir
iir
-Det

gerar bingo tillsammans under sommarhalvåret (Strängs-

gården), erbjuder flna vinster

vid söndagens bingo.
-Dessutom kommer det att
bjudas på en del överraskningar, lovar Gösta Andersson'

8(r-

QY.

Candela och Rolands

först ut i Kinnarpshallen
när man buggade

or på Svensktoppen varav fem

hon med råge kommer att fylla

da en drygt 400 personer

nu doftar kärlek", "California

arna och haller i trådarna bak-

där lite privat fiirstås.

kalbandet Rolands.
Efter en lite tveksam inledning på kvällen kom dansen

buggande par och hziftiga rytmer. I dag är Candela ett av de
etablerade dansbanden här i

historia åir Jenny Öhlund som

blev orkesterns

och John Ebbesson spelar k1a-

sångerska
1991. I januari i ar slutade Jenny och ersattes av Helena Er-

viatur. Candela har tre

iksson som redan har etablerat sig i gänget och visat att

spelningar bakom sig och börjar att jobba med sin fieirde nu i
april. Man erövrade också en
Grammis 1996.

Av RUNE LINDBI,AD

kunnande

på första plats. Låten skrevs av ut scenen efter sin fiireträderKINNARP/SLUTARP. loss i de svängiga låtarna.
Rolands lite traditionella bandets basist Billy Heil som ska. Helena har ett stort puPå skärtorsdagskvällen
dansbandsstil och Candelas också åir bas ft)r gruppen.I år bliktycke och en fin sångröst
var det dags för ,årets
något moddrnare gav dans- har Pelle Eldonson avlöst Billy som passar helt i ett dansband
;-,::_"
premiärdans i htn- kvälen
en lvckad musikalisk Heil som basist men Billy vilket borgar fiir en framnarpshallen. Först llPP mix som oässade de flesta. kvarstår som orkesterns leda- gångsrik karriär i branschen.
på scenerna för att bju- Dansbandsklassiker som "Än- re och iir med ute på spelning- Helena spelar också cello så

En annan duktig tjej i banstor publik på påskhel- blue", "Stanna en stund" var om kuliserna. Förutom.intåget
gens stora non-stopdans dansanta höjdpunkter för att på Svensktoppen medverkade det är Lena Göransson som
inte tala om det knippe Glenn Candela även i Bingolotto 1994 trakterar saxofon och gitarr
i Kinnarp var Candela Miller-låtar
som Candela rev vilket också bidrog till att det perfekt och kan showa till det
med sin nya sångerska av i ett rasand tempo och som lossnade ordentligt detta år.
lite extra på scenen. Andy JoHelena Eriksson och lo- fick hela hallen att vibrera av
En viktig pusselbit i bandets
hansson är gruppens trummis

igång på allvar och då fick publiken en eloge av sångerskan

landet. Gruppen flck sitt genombrott 1984 med låten "När

Helena Eriksson

du ser på mig" som låg 17 veck-

för sitt stora

CD-in-

Kinnarp
behöver

anställa

Kinnarps AB behöver nyanställa ett

25-tal personer i

Kinnarp.

- Det går bra för

oss.

Vi ökar speciellt

på exportsidan, sä-

ger

personalchefen

Kjell Strandberg.
Vid fabriken i Kinnarp
finns nu

770 anståillda. He-

la koncernen har totalt

1

200 anställda.

Under örra året utökades antalet anståillda i

koncernen med ett 30-tal,
men i Kinnarp var det ba-

Fick beröm. Den dansanta publiken fick en eloge för sitt stora danskunnande äv dans,
bandets så^ngerska Helena Eriksson och det dansades som synes loss ordentligt i hailen i
Kinnarp på

skärtorsdagen.

Bild: RUNE uNDBLAD

ra tal om

återbesättnine

av tjänster.

Nu har däremot

pro-

duktionen ökat så att an-

talet anståillda

behöver

ökas även i länet.

Det

iir

inom

samUiga

exportländer som förs?ilj-

ningen ökar. men speci-

ellt i

Norge, Danmark,

Belgien och Storbrittani
en.

Det är inte'några-Specigår

ella produkter som

bättre, utan försäljningen
ökar över lag.

Koncernen hade föfra

året en omsättning på
1459 miljoner krdnor. Av

denna låg så mycket som

niirmare 1,3 miljarder
kronor vid fabriken i Kin-

narp. t/q-ql.

Succ6 för

Det blev en klar succe när Lerf ,'Loket,' Olsson, Kin_

"Loket" i KinnarP

narp/Siutarps IF och Vartofta SK bjöd in
Påskbingo i Kinnarpshallen på påskdagen.

till

stor

Närmare 700 personer fyllde hallen och man spelade
om en vinstsumma som uppgick till sammanlast cir_
ka 45 000 kronor.

Därtill kom ett antal matlådor'och andra sidovin_

ster.

Marita Axell Andersson från Grönahög utanftjr Ul_
ricehamn kunde glädja sig åt att ha fått enda fullbrickan i det avslutande Fbee-play spelet och kam_
made därmed hem den högsta vinsten på hela 6.0tf,j
kronor.
L.oket var som vanligt i sitt esse och pratade med
folk och skrev autografer bl.a. på Bingolotter som
han salde.
STDAN s

"Loket" biöd på "äggstradragning"^' Att det ingick
oai*aqo som piise, niiaet biöds på "Påskbingo" i Kin-.
-näip-iiqiuet.'Leif
"Loket" O[sson rullade fram ett antal

råiriårc"å"tr. på sitt tyckohiul och dom som hade den
rått datum vann kartonger med prima påskäSS sof
vinst. Loket pekar här ut en av äggstravinnarna av ar'
Bild: RUNE IINDBLAD
gång 1955.

700 speladp

påskbingö
med Loket
RUNE LINDBLAD

Under påskhelgen har

Under en paus

i

bingospe-

landet ställde sig populäre Leif

or\4r

Lvl

DudSgIl

400 personer

u4llD4uc

tiil

Cande-

laS och Rolands orkes-

trar och på påskdagen

var det dags för ännu en
stor publikfest då Leif
"Loket" Olsson, Kin-

narp/Slutarps IF och

Vartofta SK bjöd in till
stor bingofest för närmare 700 personer i Kinnarphallen.
Det blev snabbt

fyllt vid bor-

den på det stora hallgolvet sä
man fick även ta läktarna i anspråk sa att alla som ville.spela

päskbingo skuile få plats. Det
var andra gången som Leif
"Loket" Olsson ledde bingo i

nast läng av autografsugna Lo-

ket-fans och det tog

inte

sä

iång stund att szilja slut den rejält tilitagna högen av brickor .
Dom som inte fick den populära trof6n fick en kram av Loket
och några personliga ord av
hcla Sveriges Mr. Bingo.

Sveriges populäraste

Olsson, Populäre Leif "Loket" Olsson ledde den stara
"Påskbingon" i Kinnarpshal-

len på påskdagen. Han led-

de inte bara bingon utan
sålde också Bingo-lotter
med egenhändigt påskriven

autograf.

Bitd: RUNE UNDBT-AD

Kinnarp och succen från den
första Kinnarps-bingon

1'ö1j

des

nu upp med en repris.

Äggstra vinster
När publikon giorr sirra insatser och köpt önskat antal
brickor lägrade sig tvstnaden
över lokalen. det var bara Lokets röst som hördes när han
läste upp de nummerkombina-

tioner som sä smanlngom
i lokalen vin-

skuJle ge nagra

ster i form av större eljer min.

dre penningsummor eller

na-

gon matlåda med diverse godsaker i. Eflersom det var påskhelg ruilade Loket på ett lyckohjul ocksa fram ett antal "ägg-

stra" vinsler i form av

äggpa-

ket med lolv stycken fdrska paskägg i.

45 000 kronor
kronor

Cirka 45 000

var'

den totala vinstsumman som
det spelades om plus ett antal
maUädor och andra sidovin-

ster. I det avslutande

Free-

Play-spelet var högsta vinsten

6

000

kronor f'ör full bricka.

Llen son fick den riktiga
fulltrriff'en i Kinnarp och blev
6 000 kronor rikare var Nllarita

Axell Andersson från Grönahög utanför Ulricehamn. Det
sista spelet gick snabbt, bara
fyra drag i sista omgangen iog
det för att Marita skulle kamma hem storkovan.

för Margareta. Margareta
lingo
hem en av tusenkronorsvinsterna

Hedemyr från Dalum hade en tyckacl påskdag, hon tog
hos "Loket" Olsson ndr han ledde "Påskbingon" i Kinnarp

Peter vann 7 OOO kr" Tioårige Peter Samuelsson vann
1 000 kronor när han spelade bingo i Kinnarp. Men inte
nog med att han vann så mycket pengar, han fick också en

sidovinst bestående av en stor matlåda.
Gissa om Peter var glad.

Dramatisering
Av RUNE LINDBI.AD

KINNARP/ SLUTARP.
Just nu spelar medlem-

mar i

missionsförsarn-

Han tråiffar där officeren som

för

medlemmar

graven och fann den öppnad.
Journalisten söker genom in-

Filadelfiai Åsarp
upp en dramatisering av
vår kristna historia. Under en timme tar man
med publiken på en tvåtusenårig resa som börjar vid Jesus öppna grav
och avslutas någonstans
i Ätradalen år 1997.

vaktstyrkan

som skulle bevaka graven och
de kvinnor som först kom till

tervjuer hitta sanningen om
Jesus uppståndelse och de
händelser som blev så viktiga
för kristendomen i världen.
Den sanningssökande journalisten dyker sedan upp vid
olika tillfällen under dramats

juer. Allteftersorp repet fuas
ut bjuds publiken på scener

en uppföljning av lorra årets

centrala Je-

påskdrama som byggde på påskens texter i bibeln. I år har
man kallat föreståillningen för
"Påskrepet" därför att ett rep

binder samman händelserna i
pjäsen. Repet symboliserar tiden och binder samman de olika scenerna och för berättelsen vidare. De olika scenerna

beskriver hur människor i olika länder och kulturer har
börjat tro på påskens budskap
och hur de kristna trots fcirföl-

jelser och hot trosvisst fört
kffindomen vidare genom
åflef fram till vår tid.

där t.ex. Petrus

i

Publiken får också vara med
när Paulus i fängelset skriver
sina brev eller när de kristna i

Coloseum släpps in i cirkusarenan för att, till romarnas stora nöje, se dom ftirsöka försvara sig mot lejon och björnar.
Under dramats gång berättas det om hur sveakungen
Björn skickar efter Ansgar

från Frankrike för att fiirkun-

na kristendomen

i

Svea rike
och hur denne Anssar med sitt

-qh

K inne-

veds IOCT-NTO stod som vär-

liga solskenshistorier och dikter och Lennart Sandberg med
dragspelsmusik

till

allsången.

Alf Andersson berättade om
verksamheten i Broddetorp
med omgivning. Efter kaffepausen passade man på att besöka hantverksboden i närhet€n innan man begav sig mot

rusalem berättar om Jesu uppståndelse eller när Jesus talar

till lärjungarna.

KINNARP/SLUTARP.

För underhållningen svarade Sven i Lofsgården med trev

gång för göra på platsenintrev-

Ärets dramaföreståillning är

till tranriket

dar för Älvsborgsdistriktets
IOGT NTO vid deras utflykt
till Hornborgasjön och Broddetorp.
Eftei fågelskådning och pagodbesök i den soliga, men
ack så kyliga aprildagen kändes det skönt att samlas i den
vårligt smycltade Samlingslokalen i Broddetorp och där
intaga fikat i medhavd korg.

journalist från vår egen tid
har förflyttats till Jesus grav.
ansvarade

i

är kristna historia

Berättelsen börjar år 33. En

lingarna i Äsarp, Kinnarp tillsammans med
församlingen

ay..y

IOGT-utflykt da

Kung Björns sändebud. Kung Björn i Birka hade blivit intresserad av den nya läran och
sände två budbärare till franske kungen. Man kom överens och så småningom mynnade
det ut i att Ansgar reste till sveariket för att kristna folket där. Sändebuden tackade kungen
Bild: RUNE IINDBIAD
och vände sedan åter hem till Birka.
Föreställningen har spelats
följe blir rånade av våldsamma pen som fick symbolisera det
vikingar.

En rad andra kristna

flor-

grundsfigurer passerar också

revy

bl.a. llOO-talets Francis-

kus av Assisi och

1700-talets

kristna kärleksbudskapet i vår
tid. Dramatiseringen av På-

skrepet började strax efter

jul. Maria

Moensjö har stått

för regin och spelet är skrivet

John Wesley.
1900-talet representeras av

av Allan

hjälporganisationen Erikshjäl-

Maria Moensjö.

Bjärkhed, Peder

Kjell, Angela Joelsson

och

upp tre gånger för eleverna på
Kinnarps skola och så har man
gett en kväLlsföresti,illning i
Kinnarp. I dag är de{ Asarps
skola som står i tur att få se foreställningen och i kväll bjuds
det också på en ör dom l'txna i
Åsarp.

Älvsborg via Trandanseh.

Musikgudstiänst

i Kinneved

KINNARP/SLUTARP. På söndag kvlill blir det en sammanIyst gudstjänst i Kinneveds kyrka. Då medverkar Kinneveds
pastorats kantorer dvs Margaretha Thor (numera liirare),

Bengt Kiillström,

Bfismene 0dlingar
Pens6er till salu.
Vi finns vid Kinnarps Lagerförsäljning under säsongen, fredagar 13-18, lörda-

gar 9-13.
Tel. 0515-530 42, 52O 01.

tV.(-q).

sh-q+.

Elisabeth

Henriksson och Ellinor Fransson. Det kommer att framforas

ett

sång- och musikProgram

med andakt av k)rykoherde Stig

Ösilund. Förra ilrets konfir-

mander bjuder till kYrkkaffe efteråt i forsamlingshemmet.

DöDSFAT'

tr/,t_r?.

Evy Andersson

Kinnarp

Sjöng om våren. Det var vårsånger som stod på repertoaren när elever från Kinnarpsskolan sjöng för de boen-

de på Frökindsgården.

Bild: PETRA ANDERSSON

Vårstämning på Frökindsgården
Evy Andersson, fodd

Jans-

son, Kinnarp, avled efter en

tids sjukdom sti,lla i sitt hem
den 9 april, dagen före sin 79årsdag. Hon foddes den 10 aPril
1918 i Valstad, men familjen
flyttade redan året därPå till
morforäldrarnas gård Trien,

Falekvarna i Slöta forsamling. I
18-arsåldern började hon som
Iärling på en syatelj6 i Falköping. Därefter gick hon På Hen-

torps hushallsskola utanfiir

Skövde och sedan textilutbildning på Skaraborgs läns yrkesskola i Axvall. Ew gifte sig den
14 december 1941 med Jarl Andersson från Vartofta-Åsaka.
Han arbetade då på en snickeri-

fabrik

i

Vaggeryd

i

Smaland.

Sommaren därpå köPte de en
snickerifabrik i KinnarP och

tillsammans startade

de

Kinnarps möbelfabrik den

juli

så
15

Evy var en mycket betydelsefull person såveil i starten som i den vidare utvecklingen av Kinnarps kontorsmöbler, i dag Kinnarps AB. Hon
1942.

ansvarade själv för kontoret
samtidigt som hon skötte. den

egna familjen, aldriga föriildrar samt broder.
1973 drabbades

hon av hjärn-

blödning, vilket begränsade
hennes arbete på kontoret.
Hon kunde då ägna me.r tid åt
sina intressen. Så småningom

blev hon helt återstdlld från
sjukdomen och fortsatte att
sköta post- och bankärenden
lnom företaget. Det giorde hon
fram till i julas, då hon inte or-

kade fortsätta på grund av
sjukdom. Hennes intressen var

alla slags handarbeten: sömnad, vävning, porslinsmåIning, släktforskning, trädgårdsarbete, bakning och
mycket annat. Hon var känd
ftir sin flit, gästfrihet och generositet. Hon sörjes närmast av
maken Jarl Andersson, barneri
med familjer: HenrY Jarlsson,
Falköping, Assar Jarlsson, FaIekvarna, Anneth Drake, Varberg, Ola Jarlsson, KinnarP,

Anders Jarlsson, FalköPing,
och Sibytta Jacobsson. ÄsarP.

samt Bengt Johansson, Kin-

narp. På grund av sitt handikapp har han bott hos EIY och
JarI sedan början av 60-talet.

Även om våren ännu så länge lyser med sin frånvaro,
bjöds det på en solig repertoar när elever från år 3 från
Kinnarpsskolan igår gästade Frökindsgården för att
sjunga och spela. Medan regn och vind ven utanftir fonstren framfordes sånger med anknytning till den årstid
som förhoppningsvis snart anländer till våra nordliga
breddgrader. "Blåsippan ute i backarna står" och "Alla
fåglar kommit ren" varvades med diktläsning och instrumentsolon.
Som tack för for vårstämningen blev skolbarnen belönade möd var sin frukt- och godispåse från arrangerande Studieförbundet Vuxenskolan. zä(q-q).

Blomälskare
bakom skövling
på

kfkogårdar

Visst är rådjuren vackra
att se på - men de fiirstör
också.

Då och då kommer raP-

porter om att rådjuren
går hårt åt blommor och

grönska på kyrkogårdarna. S:t Olofs kYrkogård i
Falköping hör till de som
drabbtas men den är inte
den enda.

I

Kinneved mumsade

rådjuren häromdagen i
sig,blommorna från Pensdplantor

för

7000 kro-

nor.

Plantorna stod i lådor i
väntan på utPlantering
på de gravar som sköts av

kyrkorådet.
Det är inte första gång-

en rådjuren skövlar

På

kyrkogården i Kinneved
och nu har Pastoratet begärt hos länssfYrelsen att
fa skjuta av en del av rådjurstammen.
Hela vintern har det varit en flock av råddjur i
närheten av Kinneveds
kyrkogård.

I vintras var

det

häckarna som var begärliga, främst tuja.
Och nu är det alltså
pensråer som biir UPPätna.

Blommorna kniPsas
av, resten av Plantan
bryr sig djuren inte
om.

Visserligen går det
att plantera Pens6erna
ändå - men det blir ju
inte precis den blomsterprakt man väntat'

Rådjur

är

normalt

inga flockdjur men det
ser ut som de ändrat

beteende

de senaste

åren.

De drar sig inte för
att komma nära bebYggelsen och ibiand är de
nästan halvtama.
Dessutom har rådjursstammen vuxit.
Det är en del av rådjurstammen kring
kyrkan som kYrkorådet nu begär att få skjuta av.

Gitlar pens6er. Rådjuren ställer till stor skada på kyrkoqåra"rru. Häromdai1en knipsade rådiur au blommorna
"pA

pensegantor för1000 kronor på kyrkogården i Kinne-

ved.

Bild: DAN NlLssoN

\4/q-41.

Mårby-afton
med loGT

KINNARP/SLUTARP. Kin-

neveds IOGT-NTO förening

hade i fredags sin årliga trantråiff hos Märtha och Lennart
Sandberg MarbY bY och

i

uppslutningen var stor.

Valborgsmässofirande

Vid förhandlingarna

s
I

5

s

raPstudie-

porterades bl.a.

att

verksamheten

foreningen

i

iAxtorP, Kinneved

var mycket god. Runt kaffebordet var stämningen hög i

den 3O aPril kl 20.
Vårtalare kyrkoh. Östlund'
Vårsånger av Elizakören.

i

den fi.na stugan och brasan
kakelugnen bidrog tiJl trevnaden. Dragspel och fioI Plockades fram av Lenlrart och Yngve.och till skön musik sjöngs

Kaffeserve

Historieberättandet kom

ning men Hate-BoPP

med
svans lyste På himlavalvet.

g. Lotte rier.

Välkomna!

både solo och allsång.

igång och många händelser
var sjiilvuPPlevda, en del
mystiska och vårförklarliga!
Så förflöt denna vackra men
kalla aprilkväI1 och tranorna
hade försvunnit for Övernatt-

ri n

Allsång.

Kinneveds Centerorg.
r

zs14-q+

-

Bilar och fotboll har
stått i centrum
för 60-årige Gösta

Av MATS KARLEN

tsilar och fotboll är två
saker som livet kr'etsat
kring för Gösta Andersson i Kinnarp. På tisdag
den 6 maj, fyller han 60
år och man kan säga att
det numera fi.nns annat
som kanske blivit viktigare.

JUBILAREN

blev först verkstad och bensinmack och 1967 utökade vi

med bilförsäljning, berättar

Jobbet har alltid gått

första hand, men tack

i

veLre

nedtrappningen kan jag ge familjen mer tid nu, säger Gösta
och tänker på hustrun Elsie
och de båda barnen Benny
och Christina. Gösta har bli

vit farfar till tre barnbarn och
de är givetvis viktiga.

Bilintresserad

Vaggan stod i Slöta den 6
maj 1937. Gösta tillbringade
sina ftirsta tio år deir innan familjen flyttade till närbelägna
Vartofta.,

Efter sju folkskoleår be,
stämde sig Gösta för att arbeta

med bilar, något som ju var
ganska nytt på den tiden. I
Skövde utbildade han sig till

bilelektriker och
des1953

son

i

anställ-

på Gustaf E. Johans-

Falköping. Drir jobbade

han ihop med

nault var ganska nytt i Sverige och slog igenom snabbt i
Kinnarp och Slutarp. där var
och varannan bilägare körde
Renault ett tag. I 15 ar salde

narp flitigt förekommande i
division IV, ibland som Fal-

Det franska märket Re-

Bil & Motor detta
märke innan det 1982 blev
dags for Nissan och MerceKinnarps

Fyller 6O år i morgon. Gösta Andersson har minskat ner på jobbet och fotbollsengaBild: INGVAR CARISSON.
gemanget. "Dags att ge familien sitt", konstaterar han.

Under tiden hann

Iade det nya ftiretaget Slutarps Bil & Motor. Därftr har
båda namnen flgurerat
dra.

Förra året beslöt sig Gösta
ör att sälja bil-

och Sven-Olof

köpings kommuns näst bästa
lag efter IFK Falköping.
Konkurrensen var ibland
hård med närmaste grannen
Slutarps IF, även om Kinnarp
under GöStas oidförandetid
var den starkaste klubben
rent sportsligt. Under 1980-talet framfordes allt oftare id6n
om en sammafislagning.

-

Det var många turer fram

och tillbaka och frågan var
naturligtvis känslig eftersom

som frågan gåillde. ,Konkurrensen mellan de båda samhåillena var också stor, säger
Gösta.
19BB

kom så beslutet om att

försäljningen också. Ny ägare

gå samman under

blev Hans Henemyr.

KinnarP,/SlutarPs IF:

- Vi har numera ingen

knytning tiJl något av de båda
företagen, men hjzilper Hans
när det behövs, säger Gösta.
Men parhästarna Gösta och
Sven-Olof har ett företag som
heter Slutarps Buss. Detta fti-

retag har drivits parallellt
med bilfirman under senare
år med GöstaS fru Elsie som
skolskjutsar.

het som Bröderna LarsSons
bilförsäljning. Gösta och
Sven tyckte om att driva flrman och 1964 beslut de sig ftir
att bygga nytt i Slutarp. Det

framgångsrikå fu: F?ån
slutet av 1960-talet r/ar Kin-

i bl a det var två anrika klubbar

telefonkatalogen, vilket kanske fått en och annan att un-

föddes tanken

placerades just i Kinnarp.
Kinnarps Bil & Motor startade 1960 som en ren bilverkstad, inrymd i samma fastig-

Gösta

och Sven-Olof sälja verkstadsoch bensindelen av foretaget
till några anståillda, som kal-

tredje medarbetare.

på att starta

20-

tal

Sven-Olof
Svensson och efter några år

eget. Gösta hade träffat Elsie
från Kinnarp, en bidragande
orsak till att deras nya firma

i

se-

Gösta.

des.

-

des den aktiva karriären
Kinnarps IF. Där blev han
dan ordförande under'ett

- Vi

sysslar enbart med

Vi började med
en buss och nu har vi tre, be-

namnet

- Helt rätt. Jag var och är
mycket positiv till att vi tog
det steget, säger Gösta, som
var styrelseledamot under fusionens första år, dock inte
ordförande.

Samhällena har
närmats varandra
- Samhåillena har närmat

sig varandra oerhört på senare år, mycket tack vare att fot-

bollen hamnat under samma

tak, säger Gösta. Hade inte

rättar Gösta, som tycker buss-

klubbarna gått samman hade
vi kanske t ex inte haft
idrottshallen i dag.

Fotbollen viktig
Gösta blev tidigt idrottsin-

bredd- och ungdomsverksam-

synnerhet av fotboll. Första klubben som spelare blev Vartofta SK, därefter några ar i IFK Skövdes division lV-lag och så avsluta-

det ge resuJtat även på seniornivå, hoppas Gösta, som"'iru-

företaget är lagom arbete just
nu.

tresserad,

i

-

Det har jobbats bra

het.

på

Förhoppningsvis skall

mera nöjer sig med atti:lhra
åskådare och att ingå i biftgosektionen.

