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Kanonst art av Kinnary/Slutarp
Av OLOF DARIUS

Kinnarp/Slutarp tycks vara
en nykomling att se upp med i
division V-fotbollen.

I lördags svarade laget för
en riktig kanoninsats, när det
på bortaplan tvålade till fiolå-
rets sensationslag Norra
Vånga med hela 5-0 (3-0).

-Vi får inte tro att vi är
världsmästare bara för det,
men det var skönt att få ett
kvitto på att vi håller måttet i
femman. sa tränaren Hans-
Olof Gustafsson belåtet.

)

- nu vef,
Hans-Olof
,att hans lag
duger aven
i division V

Norra Vånga gjorde i fiol en kanon-
säsong i femman, vilket gav en tredje-
plats i sluttabellen. Många av poängen
togs på hemmaplan, i sjåilva verket
förlorade Norra Vånga bara en enda
rnatch på Holmavallen.

Det stämmer, normalt sett är vi
ett vrildigt hemmastarkt lag, påpekade
tränaren Rolf Johansson.

ao

-Det märktes att Jens var lite ner-
vös, men det iir inget att säga om det.
Det var for övrigt ute på planen vi for-
lorade matchen, sista halvtimman av
forsta halvlek var inget annat än en
katastrof, fortsatte Vånga-tränaren.

Här lades grunden
Det var uirder denna period som

Kinnarp,/Slutarp lade grunden till se-
gern. Efter en jämn upptakt fick gäs-

terna allt större grepp om spelet och i
takt med detta började chanserna att
radas upp framfiir nyss nämnde Jens
Antonsson. Det var riktigt kvalifice-
rade chanser dessutom, så det var inte
ett dugg orättvist att Daniel Anders-
son kunde söra 1-0 i den 23:e minuten.

'Ufter Oet fortsatte Kinnarp/Slutarp
att ösa på. Tom Johansson var en stor
fåiltherre på mittfriltet och låg bakom
vrildigt mycket. Framåt var Daniel
Andersson och Ove Josefsson riktigt
på hugget och såg hela tiden till att
skapa farligheter.

Två nickmål
Det var dock en mittback som gior-

de 2-0. På en frispark, väI slagen av
Fredrik Ek, dök Marcus Svensson
upp och kunde, helt omarkerad,
nicka bollen i nät. Snyggt giort, men
oj, så passivt hemmaförsvaret var.

Strax före paus blev det 3-0. Även
här handlade det om nick på frispark.
Nu var det Ove Josefsson som höJl sig
framme, med huvudet touchade han
bollen så pass mycket att den gick i
må1.

-Vilken härlig halvlek vi gjorde.
Det var kul att se killarna spela ett
rörligt och fantasifullt anf,allsspel. Se-

dan glorde det ju inget att vi hade lite
flyt också, log Hans-Olof Gustafsson.
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Skadad i premiären
Rolf är inte bara tränare, han är

också målvakt i Vånga-laget. Men i
Iördags flck han stå vid sidan om.
Han blev nämligen knäskadad i Pre-
miären mot Kvänum förra veckan.

-Jag vet inte riktigt hur länge jag
blif borta. Det är troligen en menisk-
skada. berättade han. "

. I Rolfs frånvaro flck Jens Antons-
'son hoppa in i malet. Han kan inte på
något vis lastas för nederlaget, men
vi gissar att Kinnarp/Slutarp hade
fått det besvärligafe att.göra mål om
rutinerade och stabile Rolf Johans-
'son hade funnits mellan stolparna.

I UOIJarr aV arrur a rlalvlu^ äur uY

Norra Vånga det enda rätta. Man satte
allt på ett kort. fllttade upp sina posi-
tioner och försökte sätta tryck på gäs-

terna.
Det lyckades, men bara till viss

del. Visst fick Norra Vånga mycket
mer att säga till om ute på planen,
men så långt som till klara målchan- "

ser kom man aldrig.
-Bara att halla med om det. Vi ska-

pade nästan ingenting, erkände Rolf
Johansson.

Lysande försvarsspel
Kinnarp/Slutarps försvarsspel var

rent lysande och i andra halvlek

Glada målskyttar. Kinnarp/Slutarp besegrade Norra Vånga med hela
5-0 och här har vi killarna som svarade för fullträffarna. Det är fr v Mar-
cus Svensso n, Daniel Andersson (tre mål) och Ove Josefsson'

eftertryck att han är en av seriens (?) allra främsta anfallsspelare. Bild: INGVAR CARTSSON

ling. men han var tyv?irr alldeles för
ensam många gånger.

Tilläggas skall också att Norra
Vånga fick spela fiirdiet med tio man,
sedan Johan Eriksson blivit utvisad
en kvart från slutet. Detta efter att ha
kallat en motståndare för "mesjävel".

Matchfakta
NorraVånga-Kinnarp/Slutarp

0-5 (0-3)
Målen: 0-l (23) Daniel Andersson,

0-2 (30) Marcus Svensson, 0-3 (43) Ove
Josefsson, 0-4 (59) Daniel Andersson,
0-5 (89) Daniel Andersson.

Utvisning: Johan Eriksson, Norra
Vånga (76, osportsligt uppträdande).
' Varningar: Joakim Andersson,
Norra Vånga (16), Reine Lundahl,
K/S (40), Tom Johansson, K/S (64).

Domare: Anders Josefsson, Ve-
dum.

Publik: C:a 150 åskådare.

kryddades det med ett lyckat kon-
tringsspel. I den 59:e minuten stack
Daniel Andersson och Ove Josefsson
upp. Ove serverade Daniel en perfekt
boll, Daniel v.?inde bort en försvarare
och avslutade med ett otagbart skott.
Matchens snyggaste prestation!

Daniel Andersson blev sedan tre-
målsskytt, då han i den B9:e minuten
slog in returen på en knallhard fri-
spark i ribban av Reine Lundahl.

I Daniel Andersson har
Kinnarp,/Slutarp garanterat en av se-

riens bästa anfallsspelare. Han kom-
mer, om inget oförutsett inträffar, att
göra massor med mal under året.

-Hans styrka är hans styrka, om
man sägd så. Klart att vi hoppas
mycket på honom, sa Hans-Olof.

Homogent lag
Kinnarp/Slutarp var som lag

mycket homogent i lördags. Inga sva-
ga punkter alls, vad man kunde se.

Laget har en mycket stark centrallinje
ända från målvakten Björn Lugn, via
mittbackarna Marcus Karlsson och
Patrik Svensson och mittfäItarna
Tom Johansson och Mattias Brisbo,
ti.ll anfallarna Daniel Andersson och
Ove Josefsson.

Men som sagt. ingen föll på något
vis ur ramen.

-Nu har vi fått en kanonstart med
två raka segrar. Men vi slår oss inte
for bröstet bara for det. Det kommer
säkert att komma motigheter längre
fram. Men som sagt, vi vet nu att vi
haller måttet f<ir division V, sa Hans-
OIof Gustafsson.

Stor besvikelse
Norra Vånga var förstås en stor be-

svikelse. Laget kan självfa]let mycket
bättre än så hzir och gör nog bäst i att
glömma det här bottennappet så fort
som möjligt. Den ende som höjde sig
lite över mängden var Robert Här-

Bortgjord. Ja, ni ser själva hur uppgiven och förbisprungen Norra Vånga-spelaren är på den bilden. Kin-
narp/Stutarps tremålsskytt Daniel Andersson hade stor uppvisning på Holmavallen i lördags och visade med



Sydafrikaner besökte Kinneved
KINNARP/SLUTARP.
Skara stift har sedan
november 1995 upPrät-
tat vänstiftsrelation till
det Sydöstra stiftet i
den evangelisk luther-
ska kyrkan i Sydafrika.
Detta stift omfattar
KwaZulu-Natal som har
sju kontrakt.

Under sommaren 1996 var
en delegation från Skara stift
på rundresa genom det SYdös-
tra stiftet i Sydafrika. Delega-
tionen bestod av tolv deltaga-
re, som reste runt i stiftets alla

kontrakt. Gruppen blev våil
emottagen och väl informerad
om den kyrkJiga situationen i

stiftet.

Stift i samarbete
Vänstiftskommitt6n försö-

ker hitta former att samarbeta
med sydöstra stjftet. som är
"mer" än att bara samla in
pengar till olika projekt. Vän-
stifisarbetet är ett arbete På
Iång sikt. NIen ett Projekt är
redan igång. Den i början av
maj månad kom tio Personer
från Sydöstra stiftet På besök i
Skara stift, och skall stanna
två månader.

Under Sverigebesöket kom-
mer ungdomarna att deltaga i
ledarutbildning samt få tillfäl-
le att vara med på läger och se

Iite av Sverige.
De kommer vid en tid På

året, då det händer mYcket i
kyrkans verksamhet, en tid
då det'både är intressant och
omväxlande att flnnas med i
församlingarnas och pastora-
tens arbete.

Hrir far de en fin möjlighet
att uppleva saker, som kan be-
rika deras eget engagemang i
hemkyrkan.

Samtidigt som deras erfa-
renheter också kan berika

vår kyrkas arbete. Två av
ungdomarna kommer att fin-
nas i Kinneveds pastorat,
söndagen den 25 maj. Där
kommer de att medverka i
tre församlingar.

Den i Vårkumla varje år
återkommande kYrkvan-
dringen. ut till Slättäng, där
lövade vagnar vänder, för att
förflytta vandrarna till Gran-
Annas stuga, för andlig och Ie-
kamlig spis.

Gudstjänsten i Kinneveds
kyrka far också besök av dessa
långväga gäster. Likaså Bris-
mene kyrka, som har musik-
gudstjänst.

22-(

den boksugne knackar På.

-Vi kan inte längre garante-
ra att man kan låna böcker när
som helst, säger Barbro Mag-
nusson vars lörvaltning togs
på sängen av nyordningen som
infördes i förra vecka.

Garanterat öppet är Lokal
Frökind under eftermiddagar,
då posten har öppet. Och på
måndag och torsdagskvällar
har man kvällsöppet.

Samma som tidigare
Birgit Holm på barn- och

ungdomskontoret berättar att
orsaken är lite av Moham-
med/berget. Förut åkte rekto-
rerna i området till områdes-
kontoret för att få administra-
tiv hjälp.

Nu förläggs de tre assisten-
ternas arbeten mer på skölor-
na.

-Vi genomförde förändring-
en vid årsskiftet i resten av
kommunen men i

Kinnarp/Slutarp har det dröjt
Iite. Vi gör det for att ge rekto-
rerna ett bättre stöd.

Birgit Holm betonar dock att
som schemat lagts nu innebär
det inga stora förändringar
mot tidigare. Helt stängt kom-
mer Lokal F?ökind bara att va-

IOGT-NTO på Västgötaresa e'{sq+

som fridfullt betade pä heden.
Via Värsås och Varola kom
man så upp på Hökensås och
möttes där av en vidunderlig
utsikt med Vättern som bak-
grund. De rikligt blommande
körsbärsträden underströk
dessutom landskapets enorma
skönhet. Middagen bestående
av härlig Vätterfisk intogs på
Bellevue och därefter njöt man
av promenaden i Hjos vackra
stadspark. I programmet in-
gick även besök på FJärilsmu-
seet samt de många konstut-
ställningarna.

Plats for eftermiddagens fi-
kapaus fann man i den pitto-
riska kaffestugan på Turbin-
husön .i Tidaholm. Samtliga
deltagare instämde i att Skara-
borg är fantastiskt och Sven
avtackades med varma applå-
der för en viilplanerad resa.

Sydafrikaner på'-nfi

besök i Kinneved
KINNARP/SLUTARP. Skara
stift har sedan november 1995

upprättat vänstiftsrelation till
det Sydöstra stiftet i den evan-
gelisk lutherska kyrkan i SY-

dafrika. Detta stift omfattar
KwaZulu-Natal som har sju
kontrakt.

Under sommaren 1996 var en
delegation från Skara stift På
nrndresa genom det SYdöstra
stiftet i Sydafrika. Delegationen
bestod a.v tolv deltagare, som
reste runt i stiftets alla kon-
trakt. Gruppen blev våil emotta-
gen och våil informerad om den
kyrkliga situationen i stiftet.

Vänstiftskommitt6n försö-
ker hitta former att samarbeta
med sydöstra stiftet, som är
"mer" än att bara samla in
pengar till olika proiekt. Viin-
stiftsarbetet är ett arbete På

lång sikt. Men ett projekt åir re-
dan igång. Den i början a.v maj
månad kom tio personer från
Sydöstra stiftet på besök i Ska-
ra stift, och skall stanna två
månader.

Två av ungdomarna kom'
mer att flnnas i Kinneveds Pas-
torat söndagen den 25 maj. Diir
kommer de att medverka i tre
församlingar. '

Först i Varkum-la vid den
varje år återkommande kYrk-
vandringen ut till Slättäng,
deir lövade vagnar väntar: ör
att förflytta vanfuarna till
Gran-Annas stuga, för andlig
och lekamlig spis.

Gudstjänsten i Kinneveds
kyrka får också besök av dessa
långväga gäster. Likaså Bris-

Sämre öppet-
tider för boklån

AY BÖRJE ANDERSSON
KINNARP/SLUTARP.
Kinnarpsborna har vant
sig vid att kunna låna
böcker när som helst.

Men det går inte läng-
re. Lokal Frökind kom-
mer att vara stängd ofta-
re,

N?ir Lokal F?ökind giordes
om till områdeskontor för nå-
gra år sedan flyttade bibliote-
ket in. Och det fick till följd att
öppettiderna utökades kraf-
tigt.

Inte så att kultur- och fritids-
nämnden fi.ck nya resurser
och kunde anställa folk. Nej,
de utökade öppettiderna fick
man tack vare att barn- och
ungdomsnämnden flyttade in
med områdespersonal samti-
digt.

-I och med att det har fun-
nits personal där, har Lokal
F?ökind varit öppet och de
som velat har kunnat gå in och
låna böcker.

- Det har inte varit någon re-
glerad verksamhet, men det
har fungerat bra, säger kultur-
och fritidschefen Barbro Mag-
nusson.

Kan inte larantera ;ä"Jit 
en rörmiddag tredje

Men nya sparkrav har $ort -Sedan kan det naturligtvis
att . barn- och ungdomsnämn- bli problem vid sjukdom och
den minskat bemanningen. sådant, men det är ingen ny-
Och nu är det inte säkert att het. Sådant intråiffade 6sk5Siti-
Lokal Frökind 2ir öppet när digare.

KINNARP/SLUTARP. På an-
nandag pingst giorde Kinne-
veds TOGT-NTO-förening sin
traditionella varutflykt. Entigt
SMHI var väderleksutsikterna
inte de bästa, men detta till
trots sken solen under så gott
som hela tiden.

Under Sven Anderssons led-
ning företogs foreningens
"Västgötaresa" till flera Plat-
ser, som tidigare varit okåinda
ftr ett flertal av deltagarna.
Som exempel på detta var den
helige Franciskus kapell På
Varvsberget, Hömbs kyrka
och by samt Kungslena, där
det medhavda kallet avniöts i
parken utanför den vackra
kyrkan.

Färden gick sedan vidare till
Skultorp över militära områ-
den, där pansarbilarna nu
tycktes ersatta med kor och få,t'

mene kyrka, som har mt''
gudstjänst. a

s/s-11.



Nyä krav-på en förbifart:

Tung trafik på 46:an stör de
boende i Kinn arplslutarp

Av STINA aINNAASSON
Nu är det dags att fua
igång en protestrQrelse
mot att riksväg 46 gär
rakt genom Kinnarp/
Slutarp.

Det tycker en Kin-
narpsbo som hörde av
sig titl oss häromdagen
och han har säkert med-
håll . av många Kin-
narp/Slutarpsbor. Det
har varit protester mot
att genomfarten går.
rakt genom samhället i
många år och nästan li-
ka låinge har en ny förbi-
fart genom samhället
diskuterats. Men det har
alltid saknats pengar.

Också Kinnarp,/Slutarps
vägförening har reagerat på de
faror som genomfartstrafiken
genom samh?illet utgör. I ett
brev till Vägverket begär före-
ningen att en trafiksignal-
anläggring anordnas vid det
beflntliga övergångsstället
utanför Kinnarpsskolan. Ele-
verna passerar dagligen riks-
vägen for att ta sig till bad- och
idrottsaktiviteter.

Det som fick Kinnarpsbon i
vår telefon att ilskna till or-
dentligt var när han skulle be-
tala sin bilskatt och upptäckte
hur mycket miljöskatt han be-
talade.

-Varför skall jag, som bor i
en fastighet invid vägen i Kin-
narp dzir det dagligen rullar
100-tals bilar, många av dem
tung traflk, betala miljöskatt?
Det kunde vara motiverat om
de byggde en rak väg inrfe i
skogen i stzillet så jag och alla

Vill ha ljussignaler. Trafiken genom Slutarp/Kinnarp är tät
oph tung och nu vill vägföreningen i varje fall få ljussignaler
vid övergångsstället vid skolan.

andra som bor i samhzillet
slapp avgaserna.

Man har infört en miljöav-
gift - men vad filr vi ftjr den?

Trafiksignaler
Han iir inte ensam om . att

protestera mot förbifarten ge-
nom samhället. Utefter den
Iånga sträckan, som dessutom
lätt lockar till fortkörning, lig-
ger villorna tätt och deir Iigger
också Kinnarpsskolan. Barnen
korsar ofta vägen, antingen på
väg ti1l eller från skolan eller
n?ir de går till bad eller idrott-
saktiviteter.

Det är därför angeläget att i
varje fall anordna en trafi.ksig-
nalanordning, anser Vägföre-
ningen.

Falköpings kommun har
lämnat in en prioriteringslista
över vilka vägar som . står
högst på kommunens önskelis-
ta. Förbifarten Kinnarp/Slu-
tarp flnns med, men forst på
sjätte plats. Högst prioritet har
väg 787 mellan Jönköpingsvä-
gen och Kättilstorp.

Det är länsstyrelsen som
bett att få listor från kommu-
nerna och länstrafiken fiir att
få underlag för den investe-
ringsplan för t99B-2007 som är
på gång. Förslagen från kom-
munerna ställs samman i en
Iänsplan som Vägverket plane-
rar efter.

Det är inte säkert att man
ftiljer den men vi brukar ta
stor hänsyn tiII komrir'unernas
önskemåI, säger Marita Karls-
son på vägverket i Mariestad.

Kommunerna är ju våia
kunder.

I början på nästa år skall
sammanställningen
klar.

vara

Många av de objekt som
kommit in handlar om trafik-
säkerhet, åtgärder vid väg-
skäI, cykelbanor etc.

Det finns ett förslag som nu
hunnit bli några år gammalt
tiII en ny sträckning av .riks-
väg 46 förbi Kinnarp/Slutarp.
Där föreslås att en ny väg skall
dras bakom Kinnarps Kontors-
möbler.

Elisabeth, engagerad jubilar
Av MARITA WASS'

Elisabeth Dahlälv, som
fyller 50 år på lördag, är
en kvinna med en full-
tecknad almanacka.

Hon tilltalas inte av
sysslolöshet utan före-
drar att alltid ha något
på gång. Vid sidan av ar-
betet på Tandvården S:t
Olof arbetar hon poli-
tiskt. sitter som ordina-
rie ledamot i kommun-
fullmäktige och g,ymna-
sienämnden.

Hon - är dessutom
mycket aktiv i före-

T*:lt"*-,, 3dls - ,r) .

JUBILAREN 
I\

-Politiken började jag arbe-
ta med i början på 1980-talet.

Engagemanget växte och
snart satt Elisabeth som sup-
pleant i dåvarande skolstyrel-
sen. I dag är hon ordinarie le-
damot i gymnasienämnden.
Vid senaste valet kom hon in i
kommunfullmäktige, som sup-
pleant. I dag har hon ersatt en
partikamrat som flyttat från
Falköping och åir med det som
ordinarie fullmäktigeledamot.

Nu funderar hon på att trap-
pa ner på de politiska uppdra-
gen. Tiden räcker helt enkelt
inte till.

-Det fungerar helt enkelt in-
te med arbetet, jag har svårt
att komma ifrån, forklarar Eli-
sabeth som inte tycker att det
känns bra att inte kunna vara
med på alla sammanträden
som hör till uppdragen.

-Ska jag engagera mig ska
det vara helhjärtat.

Siktar rätt
Skytte och simning är andra

intressen som jubilarens hjåirta
klappar varmt för.

5O år i morgon. Elisabeth
Dahlälv är en aktiv jubilar
som gärna plockar fram
luftgeväret.: Bild: II^ARITA WASS

Sedan 1991 2ir hon ordiöran-
de i Kinneveds Skytteförening.
Ett mångskiftande uppdrag
som omfattar allt från styrelse-
arbete till försäljning av bingo-
lotter. Skytteintresset delar
hon -med familjen. Maken
Karl-Ake Johansson åir sport-
skytt och yngsta dottern Ma-
ria, 21 fastnade i unga år för
luftgevärsskyttet.

Det händer också att Elisa-
beth sjåilv plockar fram luftge-
väret, inte minst när det är
dags för årligen återkomman-
de evenemang som Ladycupen
och Långfredagstävlingen.

Siminstruktör
Nrir dottern Sofla, i dag 25

ar, började simma engagerade
Elisabeth sig också i simning-
en. Fanns troget med på trä-
ningar och tävlingar, gick le-
darkurser, blev instruktör och
var aktiv i simsällskapet.

*Jag har hela tiden fiiljt bar-

nens intressen och det rir jag
glad ör. Vi har haft otroligt ro-
ligt tillsammans, bott i många
gymnastiksalar och på rege-
menten när de varit ute och
tävlat.

Mormor visade vägen
Att Elisabeth, som är ftidd i

Trädet, kom. att arbeta inom
tandvården har hon egentligen
sin mormor att tacka för.

-Mormor förestod telefon-
stationen. i Trädet, förklarar
Elisabeth och berättar att en
vikarierande tandläkare. anli-
tad av tandläkareföreningen i
samhåillet behövde hjälp. EIi-
sabeth befanns låmplig och på-
började då sina första steg på
tandsköterskebanan. Efter yt-
terligare yrkespraktik begav
hon sig till Malmö och läste
vid tandsköterskeskolan. Efter
det väntade en kortare sejour
som profylaxsköterska i Tra-
nås innan hon fick jobb på
Folktandvården i Falköping i
början på 1970-talet.

Passion ftir tomtar
Att arbeta med händerna,

utveckla sin konstnärliga
ådra, är något Elisabeth gärna
ägnar sig åt. Handarbele av al-
la de slag är en trogen följesla-
gare. På senare år har hon ock-
så börjat mala porslin, hem-
met pryds av alster som hon
sjrilv satt fzirg på. Stoltheten åir
tomtarna.

-Jag åilskar jultomtar, det är
min stora passion, förklarar
Elisabeth som förvandlar vil-
Ian i Kinnarp tiJl ett riktigt
tomteland när det lackar mot
jul.

Nu dröjer det ett tag innan
tomtarna plockas fram igg4.
Först väntar 5O-arsdagen. Dö{t.
rarna, som båda bor i SocF:.
holm, kommer hem och ska
tillsammans med mormor stå
för markservicen under ödel-
sedagen.



Kinnarps satsar på fotboll
Nu satsar KinnarPs AB
på den internationella
fotbollen.

FC Köpenhamn, rege-
rande danska cuPmästa-
re i fotboll, kommer un-
der två år att få åtta mil-
joner i sponsring från
Kinnarps AB, uppgav
Radio Skaraborg igår.

Det här ingår i en sats-
ning från KinnarPs att
profi.Iera sig Ytterligare i
Europa, främst då På
den danska marknaden.

-FC Köpenhamn kom-
mer att spela i CuPvin-
narcupen och vi får diir
visa upp vårt namn, sa-

de Kinnarps VD Lennart
Mårtensson till Radio Ska-
raborg. {O_a) "

Satsar 8 milioner på Europafotboll. Nu skatt den välkända Kinnarpslog-otYpen sYna.s

äiåi-i aån iniernatiön-eii7o[iitt"n. Åtta miljoner satsas på danska cupmästarna FG Kö'
penhamn.Bild:lNGvARcARLssoN

Dubbett firande i Kinnarp

I väntan på
uppträdan-
de. Kin-
narpstjejerna
Beatrice
Torgnilsdot-
ter, Maria
Elmwall och
Caroline AL
v6n spelade
fiol vid den
gemensam-
ma avslut-
ningen.

Bild: DAVID
TINDMAN

Först hade klasserna av-
slutning var för sig, i de
olika klassrummen.

Sedan samlad.es alla
ute vid flaggstången På
skolgården.

Kinnarpseleverna hade dub-
bel anledning att fira. Man
sjöng inte bara de obligatoriska
Den blomstertid nu kommer
och krgen klocka ringer mer,
som flck avsluta skolaret, utan
också den svenska national-
sången, passande nog på sven-
ska flaggans dag. KinnarPssko-
lans rektor, Thomas Pettersson,
krröt ihop de olika Prograrn-
punkterna vid den gemenseun-

ma avsluhringen ute På skolgar-
den. Inftir den fdrsta sången,
hgen klocka ringer mer, uPP
manade han eleverna att glöm-
ma klockan, ta dagen som den
kommer och passa på att njuta
av ledigheten. In-ftir national'
sången talade han om våit vack-
ra, fina liand - att vi ska vara gtra-

da över att få bo hiir, och att vi
ska vjsa gästrrihet mot dem som
inte har det l.ika bra som vi.

alb-1j.



Bostadsrättsförening
i Kinnarp i konkurs 'rtb-q.-

Av GLENN WEU4NDER
Det var de förändrade
statliga stödreglerna
för nybyggnation, det
vill säga sänkta stöd, i
kombination med lån
med höga räntor på
byggnadslånen som
ledde fram till konkur-
sen för Riksbyggens
Bostadsrättsförening
Kinnarpshus 1 i Kin-
narp.

Det säger Gunnar Jo-
hanzon, förvaltare på
Riksbyggen i Falkö-
ping.

Föreningens försat-
tes på egen begäran i
konkurs den 2 juni.

- Bildandet av en ny bo-
stadsrättsförening bland dem
som nu bor i husen, eller al-
ternatilt, att de var och en
köper loss sina bostäder som
enskild egendom, är de alter-
nativ som ligger nalrmast till
hands, säger konkursförval-
taren, advokat Lars Öman
vid advokatbyrån Allians i
Skövde.

Men det lutar kanske åt att

fastigheterna säljs på exeku-
tiv auktion, där högsta bud
vinner, förutsatt att lånein-
stituten inte anser dessa för
låga och för att skydda sina
tiJlgångar, sjäIva köper fas-
tigheterna, säger Lars Öman.

Han ska nu ftjrst sätta sig
in i bostadsrättsföreningens
ekonomi samt diskutera med
de inblandade låneinstituten.
Han räknar inte med att det
kommer att hända så mycket
förrän efter semestrarna med
försäljningen och nya ägare.
det vill säga tidigast i mitten
eller slutet av augusti.

Outhyrda
Ett problem för ekonomin i

föreningen har, enligt Gun-
nar Johanzon, varit att man
tidvis haft 2-3 av lägenheter-
na outhyrda.

För de tidigare bostads-
rättsinnehavarna i forening-
en giiller att de på grund av
konkursen förlorar sina in-
satser på 16000 till 20000 kr.

Besittningsrätt
Att en utomstående skulle

bjuda på husen är problema-
tiskt, de som nu bor i husen - i
det som förut var bostadsrätt

men som efter konkursen är
vanliga hyresrätter med be-
sittningsrätt - har rätt att bo
kvar. En ny utomstående
ägare kan få svårt att kulna
ta husen i bruk ftr egen del.
det gör dem svårsalda på öpp-
na marknaden.

Bostadsrättsföreningen be-
står av tio lägenheter med
tre- och fyrarummare om 81
respektive 100 kvadratmeters
bostadsyta i ett slags grup-
phusområde belåiget vid
Tångavägen i Kinnarp.

De byggdes i början på 90-
talet i efterdlmingarna efter
B0-talets stora byggrusch.

-Ursprungligen var det
tänkt att det skulle byggas
över 20 hus i området, vilket
vi ska vara evigt glada att det
inte blev. Det hade giort de
ekonomiska problemen än
större säger Gunnar Johan-
zon.

Enligt honom har man för-
handlat med långivarna,
Sparbankens låneinstitut
Spintab, med flera om att
sänka låneräntorna till en
hanterlig nivå, men inte lyck-
ats fullt ut.

- Konkurs var då enda ut-
vägen.

Kinnarp satsar
på nedbryt-
bart skinå tol6<t\

I Sverige säljs nästan bara
kromgarvat skinn. vilket rir
den snabbaste och billigaste
metoden att fa fram ett mjukt
material. Det finns upp till 2,5
procent krom i skinnen.

Kinnarps väljer nu istället
satsa på vegetabiliskt garvade
hudar.

Garvning är processen för
att få skinn smidigt och han-
terbart. Kromgarvning tar ba-
ra ett dugn då materialet tum-
las omkrong med vatten och
krom. Vegetabilgarvning dröj-
er cirka tre veckor.

Kinnarps väljer, av miljö-
skuil (som i dag iir ett selljargu-
ment) att investera i den vege-
tabiliska proccesen.

Kontorsmöbeljätten använ-
der drygt 5 000 nordiska kohu-
dar per år, och vegetabilgarv-
ningen innebär att enbart na-
turliga ämnen används så att
materialet blir biologiskt ned-
brytbart och inte orsakar al-
Iergiproblem. Krom är en
tungmetall som flnns med i
Kemikalieinspektionens OBS-
lista.

Kinnä[Fb möblerar
ät"nya" Coca-Cola

Kinnarps AB möblerar nu
18 av Coca-Colas nya re-
gion- och lokalkontor i Sve-
rige. Under 1997 bygger Co-
ca-eqla- qry egea svensk gI:
ga4isation med sex region-
kontor och 13 lokalkontor.
Samarbetet med Pripps
upphör och man sköter nu
såväl marknadsföring som

försäljning och distribu-
tion sjåilva. Kinnarps mö-
blerar åt Coca-Cola i Göte-
borg, Umeå, MaImö, Väste-
rås, Växjö, Gävle, Luleå,
Sundsvail, Ostersund,
Karlstad, Örebro, Falken-
berg, Skövde, Uddevalla,
Kristainstad, Jönköping,
Linköping och Falun.

Anmäldes för skrotinsam I ing
Lantbrukarna i Kinneved-Vårkumla LRF fortsatte
skrotinsamiingskampanjen som LRF drev ör några
år sedan och fick på ett ars samlande in 40 ton, som nu
går till återvinning.

Men skothögen, diskret belägen i en skogsdunge
vid en privat väg, föranledde att det hela anmäldes
till miljö- och håilsoskyddsftirvaltningen som ansåg
att det hela skulle kräva såväl inhägnad som till-
stånd.

-Vi har tagit uppmaningen att att ta miljöansvar
på allvar med insamlingen - som visserligen tagit tid
men givit ett bra resultat. Därftir känns det tråkigt
att bli bryskt behandlade nåir vi genomftir något som
är bra och i allas intresse. Den attityden motverkar
syftet att få aila att våirna om miljön, menar lantbru-
karna. uh-ql. SIDAN 6

Stotorder till Kinnarps

ä1ilää'äi]'äilurxtl sion. Ltr/6-q,'

Kinnarps kontorsmöbler- pingsföretaget möblerat

påbörjade nytigen arUä- tontor i ytterligare fem

;"t ;;d att möblera tr'e länder'

":;"'k;;;;"ä"t"i 
i'su"- under hösten 1ee4 fick

-inn man uPPgiften att förse
I r6e.

Uppdraget - - 5o*t"r det engelska företagets

från en engelsK oorrtåit- första kontor i Sverige

centerkedja som tuå'-n med möbler'"ett uppdrag

någxa ar tillbaka tuä* to* tttt alitså fortsätter i
il"iut..a Kinnarps' samband ,ry7!:: expan-

Midommarhelgen i Kinneveds postorat
Midsommardagen (2116)Midsommardagen (2116)

9.30 Vårkumla Fril. gudstj. på kyrkbacken. Vid regn
i bygdegården. Medtag kaffekorg.

11.00 Kinneved Gudstiänst.

Sönd. e midsommar (2216)
14.00 Mussla Fril. gudstj. Vid regn i Börstigs

bygdegård. Medtag kaffekorg.
Sång av Ellinor F. och Stig O.

19.00 Kinneved Musikgudstjänst med
Gloria Joyce Burt, harPa.
Andakt, Ostlund.



t5(e,q1.

Nostalgitripp. Maj-
Britt och Gunnar Jo-
hannesson beundra-
de speciellt en Opel
Rekord -60 av sam-
ma utseende och
årsmodell som de
själva har ägt en
gång i tiden.

Skrot till återryinning i Kinneved
Kritik trots undanskymd plats

Av GLENN WEI-\NDER
KINNARP/SLUTARP.
Diskret, vid en privat
väg i en skogsdunge, ett
50-tal meter från cykel-
vägen på järnvägsban-
ken norr om Slutarp,
har Kinneved-Vårkumla
LRF-avdelning under ett
års tid samlat in skrot
från bygden som ska gå
till återvinning, ned-
smältning till ny metall
och in i kretsloppet.

Cirka 40 ton skrot av
främst gamla jordbruks-
maskiner och järnkon-
struktioner. men också
ett antal rostiga rullar
och härvor med tagg-
tråd som med detta kom
bort från markerna.

I onsdags lastades
skrotet.

LRF har ju tidigare år haft
en kortare skrotkampanj för
att göra sitt for en bra miljö. Vi
tyckte dock att det behövdes
en längre insamling ftir att få
in mera och det har vi verkli-
gen lyckats med, .säger lant-
brukarna IIlf Claesson, Ove
Persson, och Stig Klahr.

Irriterade
-Därför gör oss faktiskt Ari-

terade att vi dels få,r en anmä-
lan på oss för att vi samlat in
skrotet hrir på platsen, diskre-
tare kan det knappast inte ske.
Dels att vi blir åthutade av per-
sonalen från miljö- och hiilso-

Atervinning. Här åker de rostiga taggtrådsrullarna med kranen upp på lastbilen för att,
återvinnas till ny metall. Lantbrukarna (fr.v.) Ove Persson, Ulf Claesson, Håkan Mars (lant-
arbetare), och Stig Klahr tycker det är viktigt att rensa upp i miljön Bild: ctENN wEIANDER

skyddskontoret, säger lantbru-
karna.

Staket och grindar!
- Därifrån talas det både

om att det krävs tillstånd för
att samla ihop skrotet i en
hög här och att vi ska sätta
upp höga staket med låsbara
grindar kring. Vi tycker det
är att överdriva. Trots att
skrotet har samlats upp här

under cirka ett år. Platsen är
undanskymd, den syns inte
från någon bostad, och det
kan knappast vara sämre att
det ligger här i väntan på att
forslas bort än lite varstans
ute i markerna, säger lant-
brukarna.

De anser att flor stora formali-
teter kring insamlandet - och ex-
tra kostnader, ftjr till exempel
grindar och staket, motverkar

syftet, att rensa upp i miljön.
-Det zir ju vad vi vill. Insam-

Iingen här visar på vår goda
vilja att göra vår insats.

F"'TIVB har sökt ansvariga
på miljö- och hälsoskyddsför-
valtningen i Falköping ftr en
kommentar till vad lantbru-
karna berättar, men har när
denna artikel skrivs inte kun-
nat få kontakt med berörd per-
sonal.



Midsommar på Tångavallen
Av RUNE LINDBI,AD

KINNARP/SLUTARP.
Det arrangeras många
varianter av midsqm-
marfirande runt om i vå-
ra bygder. Kinnarp/Slu-
tarps IF bjöd traditions-
enligt in sina rnedlem'
mar och andia på mitl-
sommaraftonen till en
stor familjefest på
Tångavallen, där man
dansade kring maj-
stången, drack kaffe vid
långbord och hade det
trevligt tillsammans.

Festandet inleddes med att
alla som ville bjöds att åka ge-

nom samhället i lövad skrinda
fram till idrottsplatsen där
midsommarstången restes.
Britt-Marie Stridh med sitt
dragspel ledde dansen och le-

Populära hundar. Tomtens Brukshundsklubb stod för en
av programpunkterna när Kinnarp/SIutarps lF firade sin
traditionella midsommarfest på Tångavallen på midsom-
maraftonen. Hundarna visade upp sina färdigheter genom
att forcera en agilitybana med olika hinder.

ze/6-9,7. Bild: RUNE IINDBLAD

karna och Tomtens Bruks- av olika svårighetsgrad. Som
hundsklubb bjöd på en upp- avslutning på midsommarfes-
skattad agilityuppvisning där ten visade ungdomarna i före.
hundar av olika raser visade ningens "Fotbollsskola" upp
upp sina färdigheter i att force- vad man lärt sig i skolan un-
ra en hinderbana med hinder der våren.

Kinnarps möble rar ät Regus "!r!r.
Kinnarps har fått i upp-

drag av den engelska kontor-
scenterkedjan Regus att mö-
blera tre nya kontorscenter i
Sverige.

Det rör sig om mellan 250
och 300 arbetsplatser som
ska förses med Kinnarpsmö-
bler. Regus affärsid6 är att
hyra ut kompletta kontor,
och finns i 34 länder.

De nya kontorscentran
som Regus ska öppna ligger i
Malmö, Uppsala och Frösun-
davik i Solna. Regus åter-

finns på 130 platser i 34 Iän-
der.

Samarbetet med Kinnarps
inleddes redan hösten 1984
och kontorscenter har förut-
om i Sverige även möblerats
av Kinnarps i bland annat
Norge, Finland, Tyskland,
Belgien och Storbrittanien.

Regus är ett kraftigt ex-
panderande företag, som hyr
ut komplett utrustade kon-
tor med telefon- och recep-
tionsservice under både
längre och kortare perioder.

tlp With People. Snart är det dags för Terese Persson och Karin Wallin a

tillsammans med de andra Up With People-ungdomarna samlas i Denver.

Påväs ut i världen(r z>/6-17-
Av PETM ANDERSSON resa tillsaräriranS- med Up With sat ända sedan hon var liten,

Om någfa veckOr reser Feople. och Karin har genom aren äg

Terese 
-gch Karin från -Jag vill injg sätta rrlU_ i sfgf nat mvcket tid åt sången.

frU.tlpittg ti]l USA tliatt -!.1Ti".:-i"^lltbart' 
så det htir Annu så länge är det inte

därifrån -,ar." 
"ia*J ui'i g*?h,$i"rTdF*\",iåtlä # ffi fJffi#t 

de skan fa ftir

världen tillsammans med n 
"J"rr]pa ""la 

lag vill göra i -Vi har fått var sin demotape
de andra ungdomarna i fortsättninge.t. med så,ngerna på ftir att vi skall
Up With People. Reskamraten Karin iir 20 ar kunna lyssna in oss och lära oss

Terese Persson från Slutarp och har redan hunnit med att grundmelodin, berättar Karin.
och Karin Wallin från FaIkö- studera på högskola under ett år. N?ir de anländer till Denver
ping börjar redän känna resfe- -Jag har tagit ett sabbatså,r. tar ett par veckors provtiamffä-
bern komma krypande. Den Nrir jag kommer tillbaka tar jag danden sin början. Det 2ir vik-
19 juli bär det av till Denver, vid drir jag slutade, säger Karin tigt att alla som deltar i showen

drir tjejerna kommer att sam- som i framtiden kan tåinka sig finnersinrättaplats.
las tillsammans med resten av att arbeta utomlands. De båda tjejerna fran Falbyg-

det gäng som under elva må- den räknar nu dagarna fram
nader skall resa - över hela Auötions tills det zir dags ör avftird.
väflden för att spela, sjunga Båda tjejerna tycker om att Det 2ir mycket att ordna
och dansa. dansa och sjunga, vilket i det med. Det känns som om man al-

Terese iir 19 ar och tog stu- niirmaste åtr en fiirutsäthring drig kommer att få med sig allt,
denten i somras. För henne pas- fiir den som vill stå på scenen i säger Karin som redan harbör-
sar det perfekt att ge sig ut och Up With People. Terese har dan- jat packa.



Lena lämnar Falbygden
för sqmmarjobb i l\äisä

Sjuksköterska på export...Lena Torstensson,. s I utarp,r, ffi3iå5ff.""- 
åker titt Norse far ax loinä.-LåÅ" sra irå& tåÅ'iäiror arbeta på ett sjukhus i

zqlu
-q).

olovtk.
Av MARTTA 

'ASS - lockar. Nu rrir lgl .g sitt rvst- rarenhet r.u,iij*ffi-Jt$#å*r går morse lämnade Le- il;åiåtJ c:rivit nnns ra- '*Ätt;oma 
utomrands är iigetna Torstensson Falbyg- de kirurgist octr meaicinst ii_ LÅ udigare gort. l

den.
Nu beflnngl }t6n cio i - fe m

n_orska cifiik-äå'-"is^l Många erf'arenheter. ::#ff#'f#fftj3ftåtJ"tä
ska arb eä ;; ;;iltld: 

"J- 
;ä.iffi#i,'"'_3i p5 äf*lj"?-ål:,,""H ?::ff tä'"öi5å,lT$"äTi'å;";" *å fnl,iT'**".'Hiå*# lås;**: oru"t i Noreå 

- 
åcrsa

kunnande gar pa 
"*port. ffligg. "F. *1,:tqi,,iil å1il"1ä"?fi"",H#:Tå,-ål;

. Lena rorstensson, srutarp :ilif::#1,ffi;ffffifu n" PTt t'"-*u i3'r,,iä,n?ött
har arbetat som sjuksköterskä ilffiiöäii'äffi' u"r_ 

tas.
i z0 ar, bland,annat på intensi_ a" öjåri'r.'iär uano annåtpå Familjen hälsar på
ö,!i. #""'ä?,YiJr1iffL1ä f,ll.,%tr :l|j#+H'llT 

"^-.-{:.ni:gnågot 
som.vi har

".n"1åpå-r,äiiä,;;X'#'i.ää lå'å,ä:" 
rntensiwård, i en bestämt.tinsamäåns,'"iiå'r"

vice ordförande för ira.oror- "'riää*'r.or,rtaterar 
att sjuk_ ärJ;ri*:tälr har varit del-

:.:ffJ 
t#TL:i,:åiåoi# 

u* ilruåil 
ä"ä'.,o.r,,.au 

'pp- 
*'öi't 

.ag*. iena ocr, berättar
rackliga arbetet, hai arbetat -'--ö;;äir"."'.i,rrr,,rs 

i stort ihTXå:lffi#lålåi#:?1fackligt på heltid sedan inten_ .utt u*:"'i".f.". ,rä- uu hennes vistelse där.
it::1tot" 

försvann i Falkö- Ätitäi"rärganisationen är ilam trrs dess har hon tänkt

_röomm", brir det 
''*u.'_1:llu. E#*'.f,-r1,ä"i"qötjiT'.l *L*tl *:tä:l$t,"xf usa uppdras för Lena. 

l:11T1 !y1,*"{;.;"f.,lT F1r.E ;ä; böcker hon har medska hon tillbringa fem veckor i nytta uv i dut tortsatta fackliga sig.Gjövik str4x söder o-^-11"^- ;b;;;;å;;;maplan. j går morse ktev hon pä7.24-nammer' för att där arbeta -i Nåtg. it"^.,:_ugl grincig ,aå.i' ,o- via Hallsbers och'"5?,"fft?Jii'"Ti.,*n".."n *fåfjdl": euer underskö_ osro förde henne tlr cJ,i,,L.-Det är ett ritet sjukhus med t"i,r.*,'-"ä".|F ö;:i; ;#?":r::."illl,,l**1,,iåif.en fultständis intensiwårds- 
9"-u".t'r:iä?öterskor. il;; ;;;". hon först sent på mån_avdelning, berättar Lena som darf<ir döt stånaEt a. n.iri på ffivauen. Där väntade .endå och då saknar heiluften i in- g"r.rl"1år.r.ä. oä., niÅäräi å?äu.uo rägenhet, Lenas hemtensiwården. Den högapursen i"; ;;;"i"irämtat kunskap för fem veckor framöver.på en intensiwårdsavdelning fran tidigåre'kottegor med er_



Frökindsdag i höst s'/o'q>

sätter Frökind i fokus
Av STINA L/NNAASSON

KINNARP/SLUTARP.
För ftirsta gången anord-
nas i höst, den 14 septem-
ber, en Frökindsdag. Då
går fiiretag, ftireningär,
kyrkor och andra sam-
man ftir att visa att Frö-
kind. med samhällena
Kinnarp-Slutarp som
centrrm, är bra att bo i.
Dåir finns bra fiiretag och
gott om möjligheter till
aktiviteter.

Det zir första Frökindsdagen
och det iir den nybildade gruP-
pen Frökind till 1000. insPire-
rad av Falköping tiJl 1000, som
beslutat sätta Frökind i cen-
trum, bland annat med hjäIP
av en FYökindsdag.

Den htir gången koncentre-
ras all verksamhet på FYö-

kindsdagen, handel, under-r
hallning, utställningar, täv-
lingar. servering, uppvisning,
till Kinnarp men dagen skall
återkomma och nästa gång
koncentrerar man sig På SIu-
tarp.

Redan hunnit mycket
Frökind till 1000 har redan

hunnit med en del sedan grup-
pen bildades i våras. I aPril
kom forsta numret av FYö-

kindsbladet, ett informations-
blad om Frökind. Nästa num-
mer beräknas komma i okto-
ber.

Och nu air det alltså dags lor
Frökindsdagen, för fiirsta
gången. KinnarPs har tidigare
haft Öppet hus för vilket in-
tresset var stort och Intresse-
föreningen har arrangerat
"Jul i Friikind" men aldrig har
det skett en så stor gemensam
satsning som den här gången.

Arbetsgruppen, från början
7-B personer, nu bortåt 20,

samlades i veckan till Plane-
ringskväll i Allaktivitetshuset.
Efter mvcket diskussion ena'

des man om att koncentrera
dagen till Kinnarps samhåtlle.
Men nästa gång koneentrerar
man dägen till Slutarp och så
tänker man arbeta i fortsätt-
ningen.

Bussar från stan
Kinnarps AB och andra före-

tag kommer att ha OPPet hus
för atlmänheten. Kinnartrls har
samtidigt "kick-off' för sina
såiljare.

Affärerna har öpPet och en
rad aktiviteter planeras, knal-
lestånd, ponnyridning, loPP-
marknad, hantverksutställ-
ning, huSdjursvisning, far-
klippning, dansuppvisning,
tipspromenader, musikunder-
hål]ning.

Dagen avslutas med guds-
tjänst i Kinneveds kyrka.

Varje halvtimma avgår bus-
sar från bussterminalen i Fal-
köping och inne i samhåillet
kommer Minitåget att köra
hela dagen.

Ordförande i Intresseföre-
ningen ?ir Ingrid Adomeit och
hon fungerade också som ord-
ft)rande när Planeringsgrup-
pen för Frökindsdagen träffa-
des.

-Vi hoppas med FYökind till
1000 kunna skapa en samman-
hallning i var del av kommu-
nen. Nästa steg blir att bYgga
upp ett kontaktnät mellan flo-

retagen.

Sommar-
musik i {h.
t7. Il\rnneveG
KINNARP/SLUTARP:
Ikväll gästar Jenny
Tidqvist och Elin Boh-
lin Kinneveds försam-
lingshem, Jenny och
Elin är välkända i
bygden.

De har medverkat i
många kyrkor i Falbygden,
senast på midsommarafton
i Mularps kyrka. Ikväll
kommer flickorna att fram-
ftira ett program med temat
"I Nordisk folkton".

Ett axplock ur program-
met folkvisor från Sverige,
Finland och Norge, Sol-
veigs sang av E. Grieg, pi-
anomusik av Schumann
och Mendelssohn, Duvemå-
la hage av B, Andersson,
diktläsning N Ferlin. För
andakten svarar kyrkoher-
de Stig Ösflund.

Skateboard i Kinnarpl5lutarp. Nu är aktiviterna ifull
gång på den nybyggda skateboardbanan i Kinnarp/S|u-
tarp. Här åker en av de tjugo ungdomar som varit med
och byggt den populära banan som är öppen för alla
som vill pröva på en åktur. Bild: RUNE LINDBTAD

Freddy och Martin ordnade
egen skateboardbana Yr'17'
Freddy Olausson och Martin Johansson tyckte att det
skulle vara kul med en egen skateboardbana i Kin-
narp/Slutarp och satte sig ner och skrev ett brev till
Evert Larsson i Frökinds intressefiirening. Evert och
intresseföreningen tyckte att id6n var bra och beslöt
att ekonomiskt stötta ungdomarna som direkt efter
skolslutet satte igång och byggde upp sin bana. I dag är
aktiviteterna i gång och ett tjugotal av Kinnarp/Slu-
tarps ungdomar som alla varit med om att bygga banan
är nu i full gång med att åka skateboard på sin bana
som ligger traflkfritt vid Ödegårdsvägen. Föråildrar har
också bidragit med en del material men annars har
ungdomarna själva stått för hela byggandet. SIDAN 5



Freddy och Martin
ordnade skateboardbana

Av RUNE LINDBI'AD
KINNARP/SLUTARP.
Freddy Olausson och
Martin Johansson
tyckte att det skulle va-
ra kul att ha en skate-,
boardbanan på hemma-
plan i Kinnarp/Slutarp
och tog initiativet till
att banbygget skulle bli
verklighet.

Man satte sig ner och skrev
ett brev till Evert Larsson i

Frökinds intresseförening
som såg positivt på de båda
killarnas id6. Intressefore-
ningen och föräIdrar bidrog
med pengar till byggnadsma-

terial och ungdomarna bygg-
de själva upp banan.

Direkt efter skolavslut-
ningen åkte ungdomarna till-
sammans med intresseföre-
ningens Evert Larsson till en
byggnadsflrma och köpte det
byggnadsmaterial som be-
hövdes och sedan var det
dags for tjejerna och killarna
att sjzilva börja bygget som
tog cirka en vecka att färdig-
ställa.

Knappt tjugotalet av sam-
hiillets skolungdomar har va-
iit med att bygga och det fliti-
ga gänget kallar sig för SSK,
Slutarp-Kinnarps skatebo-
ardklubb. Så småningom
kommer man troligtvis att

bilda en riktig förening med
samma namn och börja att
tävla i den popu-lära sporten.

Banan ligger på kommu-
nens mark och alla som är in-
tresserade av att åka skatebo-
ard är viilkomna till banan
som ligger vid Ödegårdsvä-
gen d?ir det är helt trafikfritt
och bra förutsättningar för
att kunna utöva sporten.

Den nya banan har redan
blivit ett Populärt inslag i fri-
tidsverksamheten men
längst upp på önskelistan
står nu att,man skall kunna
bygga en större skateboar-
dramp där man kan träna än-
nu mera avancerad konståk-
ning.

StutarplKinnarps skatehoardktubb. Medlemmarna i SSK som byggt sig en egen

skateb'oardsbanä. Medlemmarna fr.v. liggande främst: Kim Jansson, Jesper Georgs-
son. Andra tedet: Magnus Litia, EIin Johansson, Stefan Persson, Claes Abrhamsson'-rÅdi" 

Ieldet: Martin iohansåon, Freddy Olausson, Emil lsberg, Emil Molin, Robbin
Otaisson, Per Thorstensson. övre tedet: Emil Thorstensson och Fredrik Eskilsson.

Tuff sport. Nu har Kinnarp/Skutarp fått en egen skat-eboardb.anan och här är en av

Liä-aähåri, täÅ i"rit Åe'ä'o* attbygga banän ifuttfärd med att r.l:, ,Pp__t_i?_f1l!.ig_

nei i den tuffa sporten Bildår: RUNE LINDBLAD



Vävstuge-utflykt till atelj6 Sakral. Flertalet av de damer som var med på Sörby väv-
stugas sommarresa har samlats kring konstnärinnan Birgitta Andersson. På bilden ses
Birgitta hållande armen kring ordförande MaJgit Andersson, Kinnarp som planerat ut-
ftVFten. al; -C4 silai cöRA^iANDERssoN

Nolgården. Claes Ström från länsstyrelsen och r€pr€1
sentant för hembygdsföreningen försvinner nästan i
grönskan vid Nolgårdens gånggrift.

Bild: HAMMAR3rnenos EFTER., Folköpins

Kinnevedskistan. Rolf Green berättar för intresserad
åhörare om Kinnevedskistan på kyrkogården.



Många aktiviteter
med Kinneveds r)r.s)

hembygdsförening
Kinneveds hembygds-
förening har under
den senaste tiden haft
flera olika aktiviteter
- promenad till Stora
Torshall, blomster-
vandring med Marga-
reta Thor och kvälls-
program i kyrkan med
Rolf Green.

Dessutom har beslut ta-
gits om värd av en gänggrift.

Promenaden genomförs
av ett 20-tal deltagare. Stora
Torshall är ett stort flytt-
block som är gränssten mel-
lan Kinneved, Värkumia
och Smula socknar.

Blomstervandring
Under Margareta Thors

kunniga ledning studeraC
cirka 20 deltagare junifloran
pä Långebacke i Axtorp och
vid Slutarpsdösen. På båda
platserna ordnar hembygds-
föreningen slatter varie
sommar.

Program i kyrkan
Vecka 26 var Kinneved.

veckans pastorat i stiftet in-
om projektet "Tidernas kyr-
ka". Pastoratet och hem-
bygdsföreningen ordnade
gemensamt program. Kyrko-
herde Stig Östlund inledde
med kvällsandakt med sång.
Sedan berättade Rolf Green
kunnigt och engagerat om
Kinneveds kyrka och dess
konstskatter. Framför allt
framhölls stenkistan utah-
för kyrkan, en grav från ti-
dig medeltid. Kvällen avslu-
tades med kalle i försam-
lingshemrnet för de cirka 65
deltagarna.
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Vård av gånggrift
Hembygdsföreningen har

kommit överens med mark-
ägarna och länsstyrelsen om
att värda gånggriften vid
Nolgården norr om Slutarp.
Detta fornminne är ganska
välbevarat och ligger bra till
för besökare. Tr:äden skall
tas ned och gräs ska slås var-
je är. Claes Ström var ute
som representant för de an-
tikvariska myndigheterna
och gav föreningen anvis-
ningar.

l'öreningen sköter redan
nu Slutarpsdösen, vilken
kanske kommer att bli för-
mål för större antikvariska
insatser i höst, då den vitt-
rar. starkt.

Mystiska älvkvarnar...Det är nlp.tå mycket som syns av hällkistan vid Stutarp i dag, men
den en meter höga kullen är klädd med en storslagen blomsterprakt och det 3.imeter
långa takblocket vittnar om den imponerande stoiteken på gravens stenhällar. på tak-
blocket finns ett 50-tal märkliga älvkvarnar eller skåtgropai soh dom också kallas.

Bild: RUNE tINDBLAD

Dösen somvar tts-aa.

en hältkista



Dösen som var en hällkista
- och 4 000
ar gammal
På en åker några hundra
meter nordväst om Slut-
arps samhälle ligger en
märklig fornlämning, som
gått under namnet "Slut-
arpsdösen".

Arkeologerna har tidiga-
re trott att den gamla gra-
ven varit en så kallad sten-
dös, men i dag har man
konstaterat att den är be-
tydligt yngre än denna
gravtlp och att den är en
hzilikista från cirka 2 000
{.Kx--,,

Gravens takblock är tre
och en halv meter lånst
och på detta flnns ett bO-tä
älvkvarner, elier så kalla-
de skalgropar, som tros ha
använts vid någon form av
rit eller ceremoni.

När graven grävdes ut
1910 fann man resterna ef-
ter ett 30-tat gravsatta
människor.

ztll -+J. SIDAN 3

Familjegrav. Hältkistan vid srutarp har förmodrigen varit en famirjegra
ta.l .familjemedlemmar ha,r begrlvtg,.!.!.ug syns int"e sa myciei ar'"ju,ru grur"n men pa cren
?!!9,", m.eter hösa sravkutteh är hättkisians takbtock rritäåiäcn iåiaiui"iLåÅ'Åii,i""*"i*ltg blomsterprakt av vilda blommor. Bitd: RUNE TTNDBLAD
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Av RUNE LINDBI.AD
Den hällkista som liggernågra hundra meter
nordväst om Slutarps
samhälle och som man
-tidigaretrodde vara en
dös gick låinge undernamnet "Slutarpsdö-
sen". Den kunde ha va_rit en arkeologisk sensa_
tron om den verkligen
hade varit en stendbs.
Den mystiska fornläm_
ningen har vållat arkeo_
logerna en hel del hu_vudbry men senare
forskning har visat att
det rör sig om en häll_
kista från yngre stenål_
dern byggd ca 2000 år f.
Kr.

I TURTSTA ttr[A,rAVE

,..En.förl<hring till att forn_
ramntngen ansetts vara en
stendös från vår äldre stenal_
der är att gråven täckts med
ett enda stort stenblock som är
mera typiskt för de äIdre sten_

dösgravarna. Det är endast i
Skåne, Halland och Bohuslän
som de åildsta stenkammargra_
varna eller dösarna finns och
dessa iir resta tidigare än 8000
år f. Kr. Hrillkistan kommer ibruk under den yilgre stenä_
dern och hä[kistan vid Slu_

t.! l9rt9r som sagts omkring
ar 2000 f.Kr_

50 älvkvarnar.
. Hällkistan är omgiven med
lord och högen har en djame_
ter av 15 meter och är en meter
hög.

_ Takblocket är S.S meter
långt och 0,S meter tjockt. på
takblocket finns ett S0_ta1 s.k.
dlvkvarnar eller skålgropar
som är.små uthuggna fördjup_
nrngar I stenen.

Vad dessa små gropar an_
,vänts till är osäkert men det
kan tänkas att dom brukats i
samband med någon rit eller
ceremoni. Det sägs att gropar_
na till och med har anvants
under 1900-talet av kloka gum_
moI.

Skalgroparna är svåra att
ttg1a därför att dom finns på
alltifrån gånggrifternas tak_
hzillar till stenar som rests på

de senare järnåldersgravfeil_
ten. Det är svårt att ditera ti
den då människor försökt ut-
nyttja den "magiska" kraften
som troddes finnas i och om-kring de mäktiga stenkam_
margravarnå-.-

^.Rärnstenspärlor.öturarpsgraven är förmodli
gen en familjegrav och att de
döda skulle vara flna på sin
sista färd till dödsriket visar
de bärnstenspärlor som skick-
ats med de döda.

. Vid e_n utgrävning som gior_
oes av Sune Lindqvist l9l0 hit_
tades bärnstenspärlor som varden tidens dyrbara ,,inne_
smycke" och ett antal flints-
kärvor. Lindqvist hittade ock_
så skelettdelar efter ett drygt
30-tal forntida,'slutarpsbor,, el-
191 

vad man kallacle sig på den
trden i Slutarp_Kinnarpstrak_
ten.

Fotnot. Meningen var att den-
na artikel skulle publiceras i
torsdagens FT, då vi också ha-de en fdrstasidesartikel. Ty_
värr kom den inte med på si_
dan 3, men vi publicerar den i
dag ist?illet.



VAGKYRKA
i Kinneved

2r-27 iulil997
VECKOPROGRAM

Församlingshemmet är öppet - utställningar av lokala konstnärer, handarbe-

ten m.mi kaffeseruering från kl 15.00-19.00. Guidning av kyrkan sker un-

der samma tid. Klockan 19.00 är det andakt och musik i kyrkan. Efter guds-

tjansten tillfalle till seruering och gemenskap i församlingshemmet. S)'ftire-

ningsdamerna i pastoratet har huvudansvaret för seweringen.

MÅNDAG Vi sjunger psalmer och läsarsånger tillsammans med musikan-

terna Håkan Silvander dragspel, Yngve Johansson fiol, Sven i

Lofsgården kåserar samt Ellinor och Stig.

TISDAG Rodolfo Scimö spelar violin, saxofon och flöjt.
Solosång av Srig, Ellinor piano/orgel

ONSDAG UngdomarnaSiunger.

TORSDAG Pensionärskören från Ljung sjunger och spelar.

Ledare: Maj-Britt Gustavsson. Tipspromenad ca kl 17.00

FREDAG Prästparen, Inger och Harry Hultdn från Vara samt

Eva och Stig Ostlund sjunger.

LÖRDAG Eva och Stig Östlund med barnen. Sång' musik, solo, duett,

trio och kvartett. Servering av Eliza-kören.

SÖNDAG i4.00 Avslutning på vägkyrkoveckan i prästgårdens trädgård'

Eva och Stig och barnen medverkar.

Sewering av, församlingskåren.

Laddad rl+'9|}.'

vägkyrkovecka
KiNNARP/SLUTARP. På
måndag inleds vägkyrkan i
Kinneved sitt progxam for
veckan. Det blir då psalm-
sång och läsarsånger med
musikanterna Håkan Sil-
vander och Yngve Johans-
son. Sven i Lofsgårn med-
verkar som kåsör och vida-
re Ellinor och Stig Östlund.
På tisdagen gästar Rodolfo
Scime med violin, saxofon
och flöjt och vidare blir det
solosång av Stig och Ellinor
vid piano-orgel. Under veck-
an som sedan följer blir det
program varje dag av ung-
domar, pensionärskör, och
kyrkoherdeparet i Kinne-
ved.

Församlingshemmet är
öppet med utstdllningar av
lokala konstnärer, det blir
guidning i den gamla medel-
tidskyrkan och mycket an-
nat under en laddad vägkYr-
kovecka.

Sånger inledde
vägkyrkan
KINNARP/SLUTARP. Väs-
kyrkan i Kinneved fick en fli-
gande staft i måndags kväll,
då programpunkten hette "Vi
sjunger psalmer och läsar-
sånger".

En stor skara Iiirsamlinss_
bor och andra hade tomriit
till kyrkan fiir att sjunga med i
veilkända sånger som O Store
Gud, De komma från öst och
väst, Ovan där och Barnatro.
Kyrkoherde Stig ösflund och
kantor Ellinor Fransson ledde
sångeina och Håkan Silvander
och Yngve Johansson ackom-
panjerade på dragspel och flol.
Sven "i Lofsgårn" Andersson
medverkade med ett trevlistkåseri. -^,,z:4+-q\,

Kaffe, utstätlning, musik
vi d Vägkyrku4,,i,Kinneved

Av STINA ZINNARSSON
I går öppnade Vägkyr-
kan i Kinneved och un-
der den här veckan bju-
der man besökare på in-
formation om kyrkan,
på gott kaffe och hemba-
kade kakor och dessut-
om flera utställningar i
Församlingshemmet.

Varje kväll är det pro-
gram med mycket sång
och musik och på sön-
dag eftermiddag blir det
final med samling i
prästgårdens trädgård.

Vägkyrka i Kinneved är tra-
dition och det kommer fler och
fler för varje år, säger Elon
Larsson, som tillsammans
med Karl-Erik Torstensson
svarar för guidning och infor-
mation om kyrkan. För serve-
ringen svarar s;rföreningarna
i pastoratet, en varje dag, kö-
ren och församlingskåren. -

- Det här är ett sätt att tråiffas
ör bygdens folk men det är
förstås roligt att det också
kommer många utifrån också,
säger EIon Larsson.

I Församlingshemmet flnns
flera utställningar. Sune Har-

Huvudansvaret. Syföreningsdagnerna i pastoratet har hu-
vudansvaret för serveringen när Vägkyrkan i Kinneved hål-
ler öppet. Samlade kring kaffebordet är lnga-Britt Svens-
g9n, Margot Pettersson, Elon Larsson, Dagny Silvander,
Valborg Clausson, Gurli Sjöberg, Berit Samuelsson och
Rut Persson.

rysson visar och säljer, titl för- hamsson ståiller ut sina alster,
mån for Kyrkans Ungdom, vål- Knut östberg, Kinnarp visar
tagna naturbilder, Asta Wes- skickligt gjorda träarbeten och
termark visar och såiljer vack- Sörby vävstugelorening har Iå-
ra och fantasifulla förkläden, nat ut sina vackraste vävarbe-
Karin Andersson såiljer väval- ten till en utställning.
ster, en porslinsmålningskurs Vävstugeföreningen har
under ledning av Birgit Abra- funnits sedan 1979 men redan

tio år tidigare väcktes tanken
på en vävstuga och sju vävin-
tresserade flck av F?ökinds
dåvarande kommun tillåtelse
att disponera Sörby skola som
stod tom. Intresset växte, 1979
bitdades Vävstugeföreningen
som 1983 köpte skolan och där
triiffas intresserade från hela
bygden för att väva. Verksam-
heten flnansieras genom den
blygsamma årsavgiften på 25
kronor och genom lotterier
och tipspromenader.

Och så har vi så roligt, sä-
ger Dagny Silvander som varit
med alla 27 ären och gärna be-
rättar om vävstugan fiir besö-
karna i Vägkyrkan.

Också Hembygdsftireningen
har en liten monter drir man bl a
i bild kan se hur det såg ut i
gamla Kinneved. Vade kvåIl
häIs andakt med musik i ky'r-
kan och även efter den filns till-
fzille till servering och gemen-
skap i Försarnlingshemmet.

I gar kvrill sjöng besökarna
psalmer och läsarsånger till-
sammans med musikanterna
Håkan Silvander och Yngve Jo-
hansson, kyrkoherden, Stig
Ostlund, kantorn, Ellinor
F?ansson och Sven i Lofsear-
den kåserade.



vägkyrkorna
Final för

Av JOSEF JACOBSSON
KINNARP/SLUTARP.
För några år sedan tog
Föreningen Ätrqdalen-
Falbygden initiativ tlll
att ha vägkyrkor inom
ekomuseets område och
sammankallade berörda
personer till ett möte.
Då drogs riktlinierna
upp och införskaffades
de speciella skyltar som
vill till för att vägfaran-
de skulle uppmärksam-
ma att kyrkan var öP-

Ben.
En vecka i taget har då de

berörda kyrkorna haft öPPet
och i år har det varit Erunn,
Timmele, Blidsberg, AsarP.

Dalum och Kinneved. Nog har
det kommit vägfarande och
stannat till en stund. men lika
viktigt har det varit att enga-
gera lekmän och andra av or-
tens befolkning att göra en in-
sats i sin egen sockenkYrka.
Den gångna veckan har det va-
rit vägkyrka i Kinneved med
kaffeservering. utstäUning av
hemslöjd, välalster, bilder
m.m. Det var tänkt som fri-
luftsgudstjänst men då några
regndroppar föll, hölls guds-
tjänsten i kyrkan med efterföl-
jande kyrkkaffe i församlings-
hemmet.

I kyrkan medverkade.kyrko-
herdarna Stig och Eva Ostlund
tillsammans med barnen Su-
sanne Eliasson, Lise-Lott
Björk och Johannes Nordgren.

Finat i vägkyrkan. Stig Ostlund kyrkoherde i Kinneved
och Eva Östlund, tillträdande kyrkoherde i Blidsbergs pas-
torat samt Susanne Eliasson, Liselott Biörk och Johan
Nordgren medverkade med predikan, sång och musik när
vägkyrkoserien avslutades i Kinneved i söndags.

Ueq+-q+

På blomsterklädd kulle
Vr-qe'

"På blomstörklädd kutle, satt Hialmar och kvad, om forntida bragder en gång." Åt-
minstone ungefär står det så i visan om Hjalmar och Hulda. Hos ett annat sångarpar, Mai-
Britt och Bror Johansson i Kinnarp, utgörande 50 procent av sånggruppen RUMl-kvartetten

'finns också en blomsterklädd kulle som i dagarna är praktfullt lysande av allehanda blom-
mor. Sommaren har varit gynnsam för alla växter och naturen är full av blommor. Men här
finns de i ett koncentrat av ett alldeles enastående blomsterhav. Bild: JOSEF JACOBSSON



Se upp för Kinnarp/Slutarp i höst**,
- slogValtorp med 2-0 på Brovalla

Av MIKAEL SJOQVIST
Det verkar vara nykom-
lingarnas år i division V
i år. Och då tånker vi in-
te bara på Floby. Även
Kinnarp/Slutarp är ett
lag att se upp med i fort-
sättningen. I fredags tog
laget en något överras-
kande seger borta mot
Valtorp med 2-0 (0-0).

-Det här var verkligen
en härlig seger, utbrast
Kinnarp/Slutarps trä-
nare Hans-Olof Gustafs-
son.

Att slå Valtorp på Brovalla
är inte alls dåligt. Vajtorp rir
normalt mycket starka på
hemmaplan och släpper dess-
utom in väldigt lite mal. Där-
fiir var det nog ingen som var
förvånad när det var Valtorp
som tog initiativet i fredags.
Laget.satte.upp ett högt tempo
och skapade ett par farliga
chanser.

Men när Valtorp inte fick ut-
delning på sitt fina spel, Iät
man gästerna komma in i mat-
chen och andra halvan av de
första 45 minuterna var jämna
och intensiva med många tuffa
närkamper.

Snyggt mål
I andra halvlek fortsatte

kampen, men nu var det Kin-
narp/Slutarp som var det nå-
got bättre laget. Därför kom 0-1
inte direkt överraskande efter
drygt 20 minuters spel. Det var
dessutom snyggt. Tom Johans-
son nickskarvade snyggt till
pigge David Andersson som
löpte ifrån Valtorpsförsvaret
och slog en perfekt diagonal-
pass genom hela straffområdet
till Mikael Bolinder som bara
hade att lägga bollen i måI.

-Hade jag missat där vet jag
inte vad jag gjort, log Bolinder.

Precis före malet hade Val-
torp gjort det taktiska drag
som kom att avgöra matchen.
Laget ville nämligen vrildigt

gärna vinna den hår kampen
och dårför flyttade tränaren
Mikael Lindgren upp tre man i
anfallet. Det blev dock ödesdi-
gert. Bara två minuter efter 0-1
kom också 0-2. På nytt var det
ett nytt snabbt Kinnarp,/Slu-
tarpsanfall som avslutades
med att Jonas Arnesson
snyggt spelade Daniel Ander:s-
son som sköt ett distinkt och
välplacerat skott förbi Val-
torpsmålvakten Michael Robl.

Chansade
-Jag tar helt och hallet på

mig förlusten, men mina lag
spelar alltid ftir att vinna mat-
cherna och därför chansade
jag på en offensivare taktikt,
men tyvän utnyttjade Kin-
narp våra misstag på ett bra
sätt. Kinnarp/Slutarp passar
oss vrildigt illa, konstaterade
Valtorpstränären Mikael
Lindgren besviket.

För helt klart var det så att
Valtorps offensiva satsning
straffade sig i den här mat-

chen, men laget ska åindå ha
beröm för att de vågade och vi
är övertygade om att laget
kommer tillbaka med nva se-
grar under hösten.

Många bra spelare
Det samma får sägas om

Kinnarp/Slutarp som impone-
rade stort i fredags. FYamftjr
allt uppträdde man som ett lag
på ett berömvärt sett. Listan
kan göras lång när det gåller
bra spelare i K,/S den hzir gång-
en. Valtorp hade en spelare
som höjde sig klart över mäng-
den. Daniel Niklasson gjorde
ett enormt arbete på mitten
och får ett stort plus.

Matchfakta
Valtorp-Kinnarp,/Slutarp

0-2 (0-0)
Målen: 0-1 (67) Mikael Bolinder, 0-2

(69) Daniel Andersson.
Varningar,Valtor?: Håkan Svens-

son (2D.
Kinnarp/Slutarp: Reine Lundahl

(41) och Mattias Brisbq (73).
Domare: Hasse Johansson, Tibrp.
Publik 200.

Steget före. Det är Valtorps Mattias Almberg, t v, på bit-
den. Men i matchen var David Andersson, t h, och Kin-
narp/Slutarps det bättre laget och vann'med 2-0 (0-0).
Bild: MTKAEL S.röOVtSr



Tolv löpare- Väven har klippts ner och Majbritt Johans-
son, lngrid Olsson, Maj-Britt Fahlqvist, Ella Johansson,
Hervor Eriksson och Karin Andersson från Sörby väv-
stuga har just åstadkommit dussinet löpare till Brismene
hembygdsgård. +lg-T. Bild: susANNE KARrsTEDr

Dussinet fullt
av Vals i blätt
Av SUSANNE KARLSTEDT

KINNARP. Sex damer
från Sörby vävstugas
ideella förening har i
sornmar bjudit på ar-
betsinsatsen att väva
löpare till grannsock-
nen Brismene. f förra
veckan klippes väven
ner och våntas räcka
till tolv stycken löpare
till borden i hembygds-
gården.

En ripsväv i bomull som
går i färgerna oblekt, vitt och
olika nyanser blått i ett mön-
ster som kallas Vals har för-
färdigats under sommarmå-
naderna i Sörby gamla skola
utanför Kinnarp. De gulmå-
lade före detta skolbyggna-
den ägs och drivs av vävstu-
geföreningen där Margit An-
dersson är ordförande.

Upprinnelsen till att före-
ningen tillfrågades om att vä-
va löirare till hembygdsgår-
den i Brismene var att man
inte riktigt fann vad man
sökte i affärerna i FaJköping.

Ett par av styrelsemedlem-
marna i Brismene bygde-
gårdsförening, Birgitta Da-
vidsson och Maj-Britt Fahlq-
vist tyckte att det var dags att
införskaffa lite kraftiga
bordslöpare i pa.ssande fär-

ger och då Maj-Britt är med-
lem , i vävstugeföreningen
kom id6n att det kunde bli ett
bestälJningsarbete.

Anknytning till Brismene
flnns hos flera av väVerskor-
na och de ville gåirna göra ar-
betsinsatsen medan materia-
let betalas av bygdegårdsftire-
ningen.

Karin Andersson, Hervor
Eriksson, Maj-Britt Fahlq-
vist, Ella Johansson, Majbritt
Johansson och Ingrid Olsson
heter damerna som vävt
Vals, medan Birgitta Davids-
son har lovat fiilla de tolv lö-
parna sedan de klippts ti1l.

I egenskap av vice ordfti-
rande i Brismene bygde-
gårdsförening framförde hon
ocksä tack för ett stort vävar-
bete som kommer att vara till
glädje i lång tid framöver.

- Ni har visat att ni värnar
om hembygden, sade Birgitta
och överlämnade en gåva
som tack, en glasljusstake i
form av olympiaelden att ha
på kaffebordet.

- Vävning räknas visserli-
gen inte till idrottsutövande,
men ert arbete med väven
har ändå varit lite av en
sport - en stafett, menade
Birgitta Davidsson. När den
ene har klivit ur väven så
har den näste klivit i och
fortsatt.

S9m en stafett. Otympiaetden skail brinna som teckenpä er flit, tyckte Birgitta Davidsson och överräckte lius_
staken som tack från bygdegårdsföreningen i Brismäii.
Sedan firade man med lordgubbstårta oäh kaffe.

Ftr



|lå!!er vid.l=fn^geb1cke. Ett 20-tal medlemmar i Kinneveds Hembygdsförening dettog i
I ieslåttern vid Långebacke i Artorp.

Slätter och resa för
hembygdsföreningen
KINNARP/SLUTARP.
Kinneveds Hembygds-
förenings senaste aktivi-
teter har varit slåtter på
Långebacke och vid Slu-
tarpsdösen, trädfällning
vid gånggrift och besök i
Gudhems' klostermu-
seum.

I augusti hölls traditionellt
slåtter på Långebacke i Ax-
torp. Ett tjugotal medlemmar
stdllde upp med liar, rtifsor,
och efter våll ufört arbete
dracks kaffe i kvrillssolen. Flo-
ran på Långebacke har blivit
allt mer'artrik för varje år se-
dan föreningen började med
vården.

Genom hembygdsförening-
en har nu gånggriften vid Nol-
gåt'den norr om Slutarp vår-
dats. De träd som skymde sik-
ten och skadade graven har ta-
gits ner och forngraven syns
nu bra från vägen.

Ärliga slåttern
Vid Slutarpsdösen har den

årliga slåttern skett. Denna
fornlämning vittrar och åtgär-
der rndEte vidtagas. Atkeoloe
PeterrJBnkavs från Falbyg-
dens museum har sett till att
graven täckts av en presen-

Klosterbesök. På besök i Gudhems klostermuseum Lars
Brinkenberg berättar om klostervärlden för Kinnevedsbor-
na.

ning i väntan på experthjrilp.
Under september kommer
forngraven att täckas ordent-
ligt för att lavar och mossor
skall dö.

Besök i Gudhems
klostermuseum

Kinneveds hembygdsföre-
ning var på besök i Gudhems

klostermuseum. Lars Brinken-
berg berättade kunnigt om
klostrens organisation och
framvåixt, och det flna lilla mu-
seet besågs. Även drottning
Katarinas grav i klosterruinen
besöktes. Sedan iåkte förening-
en vidare till Islanna ladugård-
scaf6, där kafle och hembakt
bröd serverades.



Norsk stororder till Kinnarps
Möbeltillverkaren Kin- Bord Sevaldsen, mark- skolan vid sex års ålder. skolmiljöer. Tillverkning-
narps har i år försett 15000 nadschef Kinnarps AS Under hösten 1988 ingick en av klassrumsmöblernä
norska skolarbetsplatser Noråe. Kinnarps tillsammmans kom igång 1991.
med stolar. Kinnarps har Under våren och som- med bland andra IBM i Under räkenskapsåret
med detta blivit en viktig maren har Kinnarps AS i projektet skola ar 2000. 1996-9T omsatte Kinnarps
aktör på den norska Norge salt skolmöbler för Tanken var att ge en hel- AB 120 miljoner SBX pa
marknaden. 21 miljoner kronor. hetslösning för arbetsmil- skolmöbler. Av detta är 60

- Vår målsättning är att Den nya norska skolre- jö fiir den framtida skolan. miljoner SEK klassrums-
bli en av de tre största i formen har inneburit att Med detta började Kin- möbler.
Norge på skolmöbler säger 61000 norska barn ,börjat narps sälja möbler till %k_1+ fT.

..o som bygger ut för 12 miljoner
Kinnarps AB planerar att
bygga en helt ny utställ-
ningshall och huvudentr6.
För tolv miljoner kronor
får man drygt 3000 kva-
dratmeter.

Samtidigt ska a1l last-
bilstrafik dirigeras om.

Byggplanerna blev of-
fentliga i och med att kon-
torsmöbeljätten hos bygg-
nadsnämnden ansökt om
en ändring av detaljplanen
i Kinnarp.

Fastigheten Hassla 2:84
far i dag'bara änvändas fiir

industriändamåI. men
Kinnarps vill alltså ändra
på detta.

Byggnadsnämnden gav
sitt tillstånd i veckan.

Fastighetschefen An-
ders Svensson kan fortsät-
ta planera för utbyggna-
den.

- Bygglovhandlingarna
är klara och kan lämnas
in. Om allt gål som vi hop-
pas innebär det byggstart i
november och invigning
strax innan semestern.

Det är det nuvarande aI-

Iaktivitetshuset som ska
byggas till. 3000 kvadrat-
meter i två plan ska det
bri.

Den beräknade kostna-
den är alltså tolv miljoner
kronor.

Utbyggnaden ska inne-
hålla en stor utstäIlnings-
hall, som ska ersätta den
nuvarande hallen nere i
källaren.

Till nybyggnaden ska
också företagets entr6 flyt-
tas.

-Det blir dit man kom-

mer, när man ska besöka
företaget. Samtidigt lägger
företaget om all sin last-
bilstrafik.

Fabriksgatan kommer
att få lastbislförbud och
istäIlet ska den tunga trafi-
ken ledas. via'norra infar-
ten.

-Det har ju funnits ön-.
skemal om det länge, att
slippa lastbilstrafiken för-
bi skolan.

Trafi komläggningen krä-
ver inga investeringar, b41
ra uppskyltning.

Artrekord
i Slutarp

Av JOSEF
JACOBSSON

SLUTARP. Sommarvä-
dret har varit gynn-
samt för de flesta våix-
terna, och' inte minst
fiir Göte KarlSson, i
Siggagarden Slutarps
ärtodling. I en mycket
välskött trädgårdsod-
ling har iirtorna kom-
mit upp i mer än
manshöjd, hade de fått
våixa helt fritt hade
nog en del kunnat blir
he meter höga.

Endast kompostjord
har tillförts odlingen
med detta goda resul-
tat.
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Ärtrekord. Göte Karlsson i sitt ärt-
land. r Bild: JOSEF JACOBSSON

Ostlund herde?
I samband med pastoratssam-
maslaglingen inom vårt kon-
trakt h?ir på Falbygden är det
många nuvarande kyrkoher-
dar som blir entledigade och
istället blir komministrar.
Jag tror att många med mig
skulle vilja se att Stig Öst-
lund i Kinneved åter blir kyr-

koherde när lägenhet gives.
Stig Östlund är doktorand
och har på så sätt en gedigen
teologisk utbildning. Det är
många frågor som står för
dörren och därför är det det
av vikt att utbildning och
kunskap flnns med.

FÖRTROENDEVALD

Sex hade elva rätt i Sörby
KINNARP/SLUTARP. Tips- biträde, amerikan, ZAn m,
promenaden vid Sörby Väv- samisk trollkarl, Turkiet,
stuga i söndags samlade 113 Italiens västkust, fläsk,
deltagare. Ingen tolva note- fransk lilja, valthorn.
rades. Sex deltagare hade el- Skiljefråga:203 sidor.
va rätt. Vinnare: Bellis Vård6n,

Rätt rad: 111, 221, xxx, Vårkumla, Gunnar .Iohans-
x11. son, Asarp, Allan Thor, Kin-

Rätta svar: Gamla stan, narp, Astrid Karlsson, SIö-
100 m. häck. ört. bokhandels- ta.

frrlä-q).
fc z-slaq.+.


