
Spännande liv i vattnet
Visade
upp arbe-
te. Petra
Källkvist
och Caroli-
ne Moss-
by hade
läst om
bävrar och
laxar och
gjort mo-
deller av
dem.
Bilder:
MARITA
wAss

sätta med bland annat vattnets
rörelser, förklarar Birgitta.

Visade arbete
Den örsta delen av arbetet

avslutades i fredags då eleverna
inbjöd sina skolkamrater och
sina fijråildrar och syskon till
utstiillning diir de visade allt de
arbetat med. Och det var myck-
et. Hela gymnastiksalen fylldes
av spännande saker som akva-
rium, ofta gjorda av skokar-
tonger, hiiften med information
som eleverna forskat fram och
mycket annat. Emil Torstens-

Avgår. Kinnarps VD Lennart Måitensson avgår med omedelbar verkan. Meningsskilj-
aktigheter mellan honom och företagets ägare anges som orsak.

Av MARITA WASS
KINNARP. Allt från
gäddor, sköldpaddor till
stora hajar - havet är
hem ftir många djur.

Det vet eleverna som
går i Kinnarpsskolans
fiärde och femte klass.
De har nämligen med
just livet i vattnet.

-En kubbmanet kan döda 65

vuxna människor på fyra mi-
nuter! Som tur åir flnns de inte
här, de lever i AUanten.

Det berättar Kenny Johans-
son som lärt sig massor om
maneter under den tid som
han och de 55 andra eleverna i
Kinnarpsskolans fiärde och
femte klasser arbetat med te-
mat "Livet i vattnet".

På sina NO- och SO-ämnen
har de under ledning av sina lä-
rare Birgitta Gustavsson, FYe-
drik Gustavsson, Marita Lars-
son och Maria Moensjö och
slöjdl?irarna Bengt-Göran Ferm
och Anne-Marie ÖsUund, arbe-
tat med just temat livet i havet.

-Det har varit den första de-
Ien på ett arbete som ska fort-

son och Emil Isberg hade tagit
med sig sina sköldpaddor.

-Det är rödöronsköldpaddor
som lever fritt i Sydafrika och
de tropiska delarna av Ameri-
ka, ftirklarar de och visade
stolt upp sina små husdjur som
kan bli upp emot 150 ar gamla.

Arbetet har varit uppdelat i
många delar. Eleverna har l?irt
sig mycket om de djur de arbetar
med genom att låisa böcker om
dem. Fakta som de sedan sam-
manfattat i egna skrifter. Men
det har ocksa givits många till-
fZillen att arbeta med håinderna.

Havets stora djur. Petter
Sandön, Gustav Strandell,
Emil Mohlin och Mikael
Gustavsson visade upp en
hajkäft som kom från en ti-
gerhaj.

-Det roligaste har varit att
göra akvariet, tycker Ellen
Westerberg som hade liirt sig
mest om sälar och,definer.

Akvariet hade hon arbetat
fram medhjälp av en skokar-
tong, sand söm hon hittat ut-
omhus och så hade hon format
en säl av trolldeg.

En tavla, föreställande en
säl hade hon också hunnit med
att måla med oljefärger.
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LennartMäYtensson 
I

lämnar Kinnarps 
å

Efter tre år som VD ftir Kin-
narps AB har Lehnart Mår-
tensson beslutat att med
omedelbar verkan lämna sin
befattning.

-Faktum är att jag som VD
och ägarna i vissa stycken in-
te har samma värderingar
och uppfattningar om företa-
gets ledning och verksamhet,
sade Lennart Mårtensson i
en kommentar till Radio Ska-
raborg på måndagskvällen.

Agarfamiljens huvudman
Henry Jarlsson valde att av-
val<ta med kommentarer i gar.

Nyligen uppdagades en fel-
räkning i företagets bokslut
som gjorde vinsten betydligt
minfue än vad som. från bör-
jan uppgavs. Huruvida detta
påverkat Mårtenssons beslut
framgick inttj av intervjun:

-Det är naturligtvis aldrig
trevligt när uppgifter av den
här typen blir felaktiga, sade
han diplomatiskt.
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Henry J arlsson till bak a

Av GLENN WELANDER

-Liinsamhetsmålen för
Kinnarps - som kunnats
uppnås - har inte upp-
nåtts. Uppsatta strategi-
er och riktlinjer för fö-
retaget har inte följts.
Då rnåste det ske en för-
ändring.

Det säger Henry Jarls-
son, styrelseordförande
och en av huvudägarna i
Kinnarps, som kommen-
tar till att han med ome-
delbar verkan tagit över
VD-posten efter Lennart
Mårtensson, som på
måndagen lämnade fö-
retaget.

"Nu kör vi
för fullt med

ta

entusrasm
igen!"

Henry Jarlssons återinträ-
de på VD-posten är enligt ho-
nom själv ingen temporär lös-
ning.

-Nej. Jag kommer att vara
VD åtminstone några år fram-
åt. Det är tiden det tar att åter-
ställa det som gått snett.

Henry Jarlsson betonar att
Kinnarps är ekonomiskt
starkt och att man nu fortsät-
ter och "kör för fullt framåt,
med entusiasm igen".

-Det är viktigt att arbeta en-
ligt det recept som hela tiden
varit framgångsrikt.

-Jag kan inte acceptera att

somvD på Kinnarps
man.inte följer rikilinjer vi va-
rit överens om. Följs inte spel-
reglerna så måste en ändring
ske.

Vi brukar växa
Kinnarps är en ekonomisk

kraftmaskin, som oavbrutet
stärkt sin ställning, expande-
rat och visat stor lönsamhet.
Därför var det överraskande
när företaget för en tid sedan
först presenterade en vinstkal-
kyl på cirka 230 miljoner, för
att lite senare dementera, tala
om en felräkning som giorde
att vinsten måste justeras ner
med 65 miljoner.

-Helt oacceptabelt, det var
inga riktiga siffror. Det finns
inget som talade för en sådan
utveckling. Vi brukar växa i
ett sådant här läge - nu blev
det inte så. Det måste ledning-
en ta ansvar för.

Oplanerade satsningar
Satsningar på produkter

och produktutveckling som
inte varit lyckad - och varit
satsningar utanför det som
planerats hör enligt Henry
Jarlsson till det som sänkt re-
sultatet.

Han vill inte kommentera
den avgångne VD:n som per-
son, men på direkt fråga om
dennes ledarstil kan ha påver-
kat det som inträffat, svarar
han:

-Vi är ju alla olika, men så
länge som resultatet är som
det ska, kan man gå med på
mycket. Fungerar inte det så
måste förändringar till.

-Kinnarps ska fortsätta att
vara ett av Sveriees bästa före-
tag ekonomiskt och på alla
sätt. VD igen. Henry Jarlsson sitter åter på VD-stolen på Kinnarps' Bild: I|iARGARETA BOivtAN
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Trivsåiif visafton i Kinneved

I

Av ROLF IOHANSSON'
KINNARP/SLUTARP.
Alla vet att körsången
blomstrar i vår kom-
mun. Inte bara i cen-
trum utan också en bit
ut. I onsdags var det vis-
afton i Kinneveds för-
samlingshem, nånting
som haller Bå att bli tra-
dition. Det var de två
unga kantorerna i för-
samlingen Elisabet Hen-
riksson och Ellinor
Fransson som med den
äran anförde körerna
Elizakören och Tisdags-
sångarna;

De turades om att dirigera
och sköta flygeln. Dessutom
ledde Elisabet publiken i all-
sånger typ De gamla godingar-
na och fick oss till och med att
samtidigt sjunga eller snarare
Ialla valserna Vad tar ni fiir
valpen, Min hatt den har tre
kanter och Kyssen. Mycket an-
slåendel

Musiklivet är rikt ute i Kin-
neved och inte har det blivit
sämre av att kirkoherden Stig
Östiund har en gedigen mu-
sikutbildning och bakgrund
som sångare. Stöd från cheien
betyder säkert mycket. Först
på plan var Elizakören med
Flygarvalsen och Visa vid
vindens ängar. Publiken fort-
satte med Vem tar hand om
hösten och så avlöste Tisdags-
sångarna med Tove Jansons
sköna Höstvisa: - Tänd några
ljus, det iir nära till natten.
Skynda dig älska, osv varpå

sa vid vindens ängar.
följde Per Harlings psalm I en
värld full av komiska under.
Efter kaffepausen kom Eliza-
kören igen med C M Bellmans
Käraste bröder och Bort allt
vad oro gör. Tisdagssångarna
svarade med Famnen full utav
solsken och Litet bo jag sätta
vill.

Elizakören var den större av
de två och bestod av 2O-talet
sångare. Den svarar också för
uppdraget att vara kyrkokör.
Tisdagssångarna ställde för
dagen upp med dussinet kör-
medlemmar och har speciali-
serat sig på den populära vis-
repertoaren. Glädjespridande
och populära körer med ett sä-

kert framförande.

Publiken runt kaffeborden
sjöng med i den gamla sång-
skatten och det blev både Tau-
bes Ellinor dansar och Rosa på
bal liksom de lita nostalgiska
Nåir ljusen skall tändas där-
hemma och Hiilsa dem där-
hemma, hälsa far och mor.
God hjrilp hade vi av husban-
det Håkan Silvander på drag-
spel och YnWe Johansson på
flol. När det sen drog sig ihop
till kväIlsandakt med Stig Öst-
lund lugrades stämningen ner
ett par grader i Göte Strand-
sjös stilla visor Som ntir ett
barn kommer hem om kvåi]len
och Viilsigna alla barn på jor-
den. Helt naturligt var det att
fortsätta med Gud som haver

Bild: ROI"F JOHANSSON

och så skingrades publiken ef-
ter att tillsammans med Eliza-
kören ha sagt godnatt i Auld
Lang Syne.

Det var en trevlig afton med
två våilsjungande körer och le-
dare som tillhör kyrkans ordi-
narie resurser. Lägger man
sen till ett tilltalande och ljust
församlingshem, de mest åil-

skade visorna, en alldeles tyd-
Iig sångarglädje och den triv'
samma kaffepausen så var
framgången och trivseln själv-
klar. Repertoaren var kanske
med ett par undantag inte den
allra vanligaste i kyrkliga
sammanhang men värmen och
gemenskapen fanns där allde-
les påtagligt.

Elizakören. IJnder Elisabet Henrikssons ledning sjöng Elizakören bl.a. Mats Paulsons Vi-



Sång och
musik hos
Frökinds SPF
FRöKIND. Frökinds SPF
har hiillit månadsmöte På
FYökindsgården. Ordföran-
de kunde hiilsa ett 30-tal
medlemmar välkomna va-
refter en stunds förhand-
lingar följde. Bland annat
diskuterades julkalaset,
som enligt tradition brukar
hallas på decembermötet.
En kommitt6 valdes som får
i uppgift att organisera det
hela. Berit Samuelsson,
Thyra Leifler och Margot
Pettersson ingår i denna
grupp. Det upplYstes om
kyrkresan som går till
Humla klrka den 16 novem-
ber med kyrkkaffe efteråt i
Timmele Gästgivargård. Vi-
dare planeras bingo den 24

november. Efter forhand-
lingarna tog dagens under-
hållare, Arne Karlsson,
Blidsberg och Dennis Berg-
nell, Ulricehamn vid. Efter
paus för kaffe fortsatte un-
derhallningen. De båda her-
rarna framförde ett mycket
fint sång- och musikPro-
gram med många kända me-
lodier. De år viirda en stor
eloge för sitt framträdande,
som gick hem hos alla de
närvarande. De avtackades
av ordförande Lennart Pet-
tersson och fick Ytterligare
en rungande applåd.

täln- } '

På besök. Riksdagsledamoten för Centerpartiet Birgitta
Carlsson var inbjuden till ett studiebesök i kommunen av
Fatköpings centerparti på torsdagen. Bllden är tagen vid be-
söket i Kinnarpsskolan och personerna fr.v. är Per Gustavs-
son, centerns distriktsordförande, rektorn för skolan Tho-
mas Pettersson, Birgitta Carlsion och Birgitta Persson från
kommunens barn- & ungdomsnämnden. Bild: RUNE LTNDBLAD

Centeril"bä besök
i Kinnarpsskolan

Av RUNE LINDBI'AD
På fredagen gästades
Kinnarp och Falköping
av centerpartiets riks-
dagsledamot Birgitta
Carlsson, Skövde som
tillsammans med parti-
ets distriktsordförande
Per Gustavsson och lo-
kala centerpolitiker
gjorde studiebesök dels
hosC&DJohanssons
Snickeri AB i Falköping
och dels hos Kinnarps-
skolan.

Riksdagen har haft en PIe-
nafri vecka och då får riks-
dagsledamöterna tillfälle att
resa runt och få en bra kontakt
med sina länsinnevånare och
det var centerpartiet i Falkö-
ping som hade planera! torsda-
gens studiebesök håir i kom-
munen.

Efter besöket hos C & D
Snickerier var det dags for Kin-
narpsskolans rektor Thomas
Pettersson att ta emot Birgitta
Carlsson och hennes partikam-
rater och ge sin syn på dagens
skola och informera om hur
långt planerna ftir en komman-
de reparation och nybyggnad
av skolan har kommit.

rio3ligcrglg"s}gp-,*.
*Centerpartiet anser att den

tidigare frivilliga förskolan
helt skall inlemmas i skolan
och därigenom skulle grund-
skolan bli tioårig, sade Birgitta
Carlsson. För våra barn och
ungdomar är en bra skolut-
bildning mycket viktig och ut-
gör en grund for hela livet. Det
är i skolan det livslånga läran-
det börjar.

Under studiebesöket disku-

terades bl.a. budgetering av
skolbygget, ett utökat samar-
bete mellan skola. lärare och
foråildrar. Man tog också uPP

den nya skolans lärarroll.
Från den gamla skolans

centra.lstyrning till att läraren
får tänka själv och sjdlv lägga
upp utbildningen är ett stort
steg, sade Thomas Pettersson.
Förr var liirarens yrke ett en-
samarbete, i dag byggs det uPP
kring en arbetsplats som byg-
ger på samarbete.

Thomas Pettersbn ansåg att
de som inte kunnat tillgodogö-
ra sig grundkunskaperna i
svenska, engelska och mate-
matik skulle ha möjligheten
att gå ett extra år för att sedan
kunna gå vidare i sin utbild-
ning. Pettersson ville också att
flera för2ildrar skulle komma
och besöka skolan och inte ba-
ra komma när de var inbjud-
na.

Viktigt att lyssna ,

- Skolan som skall ge varje
elev en god grund att stå på
måste utgå från varje enskild
individ och ge den förutsätt-
ning att lära för livet, säger
Birgitta Carlsson. Därför an-
ser vi att den ökning av statsbi-
ilragen som utgår till kommu-
nerna i stor utsträckning bör

jag att ni har giort på ett bra
sätt här i kommunen.

Birgitta Carlsson poängtera-
de hur viktigt det åir att lyssna
och ta med sig av de erfarenhe-
ter och åsikter som finns och
föra fram dessa i riksdagsarbe-
tet och förhoppningsvls var
det en hel del matnlttigt som
kom fram vid studiebesöket
här i kommunen.

Kinnarps
sponsrar
rr zolu,
It /l^I?'llAYfrNl,r l,l;rt 4].
Nordens största kon-
torsmöbelstillverkare,
Kinnarps AB, har tidi-
gare ekonomiskt stöt-
tat cykelklubben och
motorklubben i Falkö-
ping.
, Satsningen på frisk-
irård och idrott fortsät-
ter, nu går företaget in
som huvudsponsor för
Korpen.

-Välmående eir viktigt bå-
de på arbetstid och fritid ftir
att stimulera personlig ener-
gi, anser Mikael Gad, mark-
nadschef på Kinnarps.' Korpen och Kinnarps pla-
nerar därför att samarbeta
kring flera olika projekt.

"Friskvård till kunder
Ett verksamhetsområde

dåir Kinnarps och . Korpen
llommer att samarbeta inom
är satsningen "Prima Liv",
där friskvårdsprogram
dkräddarsys för företag med

-hjtilp av behovsanalys. Kin-
narps har också tankar på

4tt erbjuda sina kunder
friskvård.

:

Van samarbetspartner
Att Korpen samarbetar

r.ned näringslivet är inget
nytt, tvärtom.

-Korpens vagga 1åg ,just
inom företagsidrotten, för-
klarar Pierre Dunbar som är
marknadschef på Korpen.

Det var i samband'med
Stockholmsolympiaden 1912
som idrottsintresset slog rot
ordentligt i Sverige.

Personal- och yrkeskårer
bildade föreningar och Kor-
porationsidrottsförbundet
kom sedan att bildas 1945.
f'ör några år. sedan, 19Bg än-
drade förbundet sitt namn
och heter numera Korpen
Svenska Motionsidrottsftir-
bundet.

-anyiindas--4t .sBa satsarJE-gn
pa grundskolan. Detta tyclier
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I\ätdatorerna är framtiden
Av ANKI KI,AAR

Varje dag måste system-
teknikern Paul Hassel-
sjö ge sig iväg b1'ta en da-
torfläkt eller hårddisk
som kraschat på någon
av de 250 persondatorer-
na.

Det håir ska det bli slut
på. Kinnarps Kontorsmö-
bler har som ett av Sveri-
ges första ftiretag valt att
satsa på nätdatorer.

Nu kan datorerna både
övervakas, underhållas
och uppgraderas cen-
tralt.
- Vi kiinde direkt att

det här var framtiden.
Att detta måste vara rdtt.
säger datachefen Stellan
Beckman.

Hos Kinnarps Kontorsmö-
bler dr man måna om att
snabbt folja den tekniska ut-
vecklingen.

Direkt när de nya nätdato-
rerna kom ut till frirsäljning
skaffade Kinnarps ett par ma-
skiner och provade. Det funge-
rade bra och på ett par veckor
togs beslutet att efterhand byta
ut och ta bort alla företagets
PC.

Det var för ett par månader
sedan. Idag är de 25 första nät-
datorerna och huvuddatorn in-
stallerade och i bruk.

Dator utan hårddisk- Datachefen Stellan Beckman och Kinnarps personal går över till nätdatorer, och alla persondato-
rer bYts ut. Det är datorer utan hårddisk. Program, operativsystem och minne finns istätlet i en centrail dator. Hittilts ser Kin-
narps enbart fördelar med sina nya NC. Bitd: MARGARETA BoMAN
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Kinnarps är ett av de forsta ftr*gen
i landet som kastar ut persondatorerna

- Vi insåg direkt att det
fanns stora fördelar både eko-
nomiskt och användarmässigt,
säger datachefen Stellan Beck-
man. Vi brukar vara tidiga
med det inesta och håLller oss
informerade. Vår lT-avdelning
ligger långt framme. Vi iir
dessutom ett företag där man
kan ta och genomföra snabba
beslut.

.Stordatorer åter
_ -f _vad det nandlar om ar

egentligen en återgång till
stordatorernas tid. Det som
under slutet av 1980-talet dam-
mades av igen under beteck-
ningen X-terminalen, men som
föl1 på bristen på en standard
och graflska program.

Nu har databranschen lärt
sig en lZixa, och enats om att
använda Java" Och i väntan på
utvecklingen av Javaprogram-
men går det att köra garnla
Windowsprogram på nätdato-
rerna.

För Kinnarps del innebär
det att de nuvarande 250 per-
sondatorerna byts ut mot en-
kla NC utan egen harddisk och
rörliga delar som kan gå sön-
der. De ?ir idag i det närmaste
lika dyra som en PC i inköp
och är dyrare att installera,
men det är vid driften och un-
derhållet de stora vinsterna
kommer.

På ett enda ställe
I framtiden slipper Kin-

narps göra back-up på 250
hårddiskar.

De slipper att uppgradera
program i 250 datorer utan gör

det på ett enda ståille i servern.
Även utbyggrrad av datorns

kapacitet, underhåll och olika
slags kontroller och övervak-
ning kan göras från centralt
håtl.

Det finns ingen kylfläkt som
kan gå sönder och inte heller
någon harddisk som kan kra-
scha. Att det ilte finns en fläkt
inneb?ir också en tyst dataar-
betplats som drar mindre

ström och genererar mindre
värme.

Nu får jag tid att ägna mig
åt viktigare saker, säger sys-
temteknikern Paul Hasselsjö.

Allt från servern
AII information finns i ser-

vern och nätdatorerna kom-
municerar med den via nät-
verket. Flera användare kan
köra samma program samti-

digt. Programmen körs direkt
på servern, och från servern
skickas det grafiska gränssnit-
tet till NC:n.

Varje gång datorn startas
laddas operativsystemet ned i
det internminne som finns på
lB mB. Det tar omkring 7 se-
kunder.

Genom nätverket går blixt-
snabbt signaler om skärmbil-
de n.tan gentnedt ryckningar
och musrörelser.

Nackdelen idag är att det lor
användarna blivit ett sämre
gränssnitt. Från att ha varit
vana vid Windows 95 får man
nu arbeta i en nivå lik Win-
dows 3.11.

- Men det här ändras nästa
år när den nya verisionen av
Windows NT kommer. Hittills
har ingen klagat heller, kom-
menterar Stellan Beckman.

Det går inte.heller att använ-

da använda egna CD-skivor.
disketter, program eller spel.
Det ser företaget som en fördel.
Risken att få in virus minskar.,
I stäillet flnns utställda PC på
kontoret dåir man kan surfa på
internet eller lagra material på
diskett. CD-skivor kan köras
från en central CD-läsare i da-
tahallen.

Pentium kvar
- Det här är ingen örsöks-

verksamhet längre. Vi har be-,.
stämt att vi ska ha nätdatorer,
men har inte bestämt i vilken
takt vi ska byta ut persondato-
rerna. Vi har mer än 150 bra
pentiummaskiner och för dem
är inte läget akut. säger data-
chefen Stellan Beckman.

Hos Kinnarps ska i framti-
den investeringarna göras i
servrarna . När större kapaci-
tet krävs skaffas kraftigare
servrar.

Just nu är nätverket uppgra-
derat för 100 megabyte per se-
kund.

Eftersom det fortfarande är,
ont om kontorsprogram skriv-
na i Java används ännu Win-
dowsprogram hos Kinnarps.

3D-grafik för kunderna
Vid årsskiftet ska nya krafti'

gare servrar skaffas, och hela
fabriken ska anslutas till dessa,
och styrsystemet Movex som.
idag används I fabrikerna.

Då kan hela fabriken styras'
från nätdatorerna. Både pro-
duktionen och dess material-
flöde, ekonomin och adminis-
trationen.

De flesta NC som finns idag
används som terminaler till
minidatorn AS/400, och kan
arbeta både gentemot flera ser-
vrar och snabbare än vad en
PC klarat.

Nästa steg åir att även införa
det egenutvecklade program-
met Configwa hos alla återfltr-i
säljare.

Där kan kunden på skärmen
genom 3D-graflk inreda sitt'
eget kontor och sedan vandrar
runt i det och se resultatet.

Kan stängas? Tidigare har det utförts en mängd reparationer på Kinnarps alla 250 per-
sondatorer i verkstaden. Minst en kraschad hårddisk eller trasig fläkt per dag. I de hittills 25
nätdatorer som installeras saknas rörliga delar som kan gå sönder.
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'"ärr- 
tnon.ent."r". '*äi: r"ilråI"åtfåäåtJå-nytt jobb, som vd och. kon_ sig på" .t.uiågif.ago.; ,ff;;cernchef för Svedbergs i Dal_ o.t iroOuf.l"t*.f.lmi - --Omsättningen 

beräknas in_storp' svedbergs tillverkä bqf- ""iå.i"." veksamhetsår
*["]åffi.',]trLgf, t'"u- rumslnteråre;- 

9"1 a;1 .sa' ö;åi't zzo m'joner.------*-
år nosrcn cnh r,,:r ^^' 1T:u !3pt9{*1get trots att bvg- 'r'ä..iaset 

är börsnoterat.ar posten som vd och kon_ gandet rir Ugt. etfu -<y .

Vid grytan- Lena rör om i grytan.

Brödbakpätiden
Kinneveds Hembygds_
förening har haft Uitia_
bak och grötkok på Li-
den i Slutarp, i år för
åttonde gången i rad.
[.;tt sextiotal medlem_
mar hade hörsammat
inbjudan och hade detgemfiligt tillsammans
under kvällen som av_
slutades med kaffe och
kaka. Ted Rosvall nted_
verkade och berättade
om intresssanta emi_
grantöden.
Dä va grötfest på Liden på
onsdagskvällen
å ellen den brann unnder
spisahällen
å i bakommen ella di mä
pä va , Margot å Birgit å
Dagny å Inger
sum mellan bakbort å om-
men springer
;a, en vet hure bråttom dä ä

För en hundra å femtie ka-
ker di baka
så -att alla sum kom. skulle
redrt tå smaka

3 S donnebrö mä hem te jut
3. 

degen i träga, den putfla å
Jaste
å spisen va varm så dä riktit
fräste
ja mä bröbak dä rir riktit kul

-För en brök-avel -tantera kun.
de hantera
så kakhögen våixte allt mera
a mela
å metten har kaka ett hul
å di mesta dj blev ju gyllen_
brunt fina
men två utå kakera. di sum
Dlev mtna
di va nästan svarta sfim kul

Ä sen feck dj gröt. s0m verk_
lrgen smaka
å te detta brö från en nubak_
ter kaka
ä så smör, å korv, å ost
å di åt så att stola å bzinka
knaka
pr alla så tog di minst ena
kaka
ä på magen di likna en prost.

'EN SUM VA MÄ"
Smakprov. Mai-Britt. _ 9:lMajbritt tar för sig. (r,{lt

z4q
Syauktion -q>
gav +'3 522 kr
KINNEVED. Kinneveds Rö-
dakorskrets har hallit syauk-
tion i Kinneveds församlings-
hem med god tillslutning,
Kvåillen inleddes med kalfe-
servering och hembakat bröd
- varefter Ellinor Ftansson
och ungdomar underhöll med
mycket fin musik och sång.

Många vackra handarbeten
och slöjalster fanns till fiir-
sriljning. Auktionen under ro-
paren Håkan Arnessons
skickliga och snabba ledning
inbringade tillsammans med
lotterierna 13 522 kronor.

Hela summan går till Röda
korsets hjeilpverksamhet ör
nödlidande. Genom bössin-
samling har kretsen bifuaeit
och skickat B4B0 kronor till
Världens barn.

Kinneveds Församlingshem
tisd. den 2 dec. kt. 18.00

AUKflON
Andakt, Östlund,
Tisdagssångarna.

Kaff eserverin g. Lotterier.
Gåvor och paket

mottaqes tacksarnt.
Välkomna!

Kinnarps kyrkliga syförening



Kvällsmat. Samlinq vid salsbordet.
*vh
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Brödbak. Margit, Birgit, Dagny och lnger.

Bn gammal
konkurrent
till Kinnarps

Av GUNNAR SVARD
Kinnarp-Slutarp som man nu-
mera säger, är vad ordet Kin-
narp betråiffar världsbekant i
dag genom Kinnarps Kontors-
möbler. Men Slutarp hade ock-
så en välbekant snickerifabrik
tidigare, även om den inte nåd-
de världsrykte.

Här ser vi en bild av den-
samma med de anställda pose-
rande framför fabriken. Vilka
dessa är, vågar signaturen
dock inte sia om. grtZ.-ql.

l Konkurrenter? Också
Slutarp har haft en snickeri-
fabrik. Den är sedan länge
bor7a, medan grannsam-
hällets möbelfabrik så små-
ningom blev marnadsle-
da n de på ko nto rsm öb le r.
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Sven-Erik Ilagnerud
Malmö

Sven-Erik Hagnerud var
kyrkoherde i Kinneveds
pastorat 1970-81.

Sveh-Erik Hagnerud ftiddes i
Madesjö 1930. Efter student-
examen studerade han vid
Lundd och Uppsala universitet,
blev ffI. kand., teol kand. och te-
ol. lic., det sisträmnda ftir pro-
fessor Gustaf Wingren. Han
prästvigdes ftjr Veixjö stift 1956.

Efter fiirordnanden bland annat
i S:t Petri i Malmö och i Kristi-
anstad kom han till Visby som
domkyrkokomminister 1967

och tjänstgiorde dåir under bis-
kop Olof Herrlin. Han var k1'r-
koherde i Kinneved i Skara stift
1970-1981 och diirefter kommi.
nister i Engelbrekt i Stockholm
tiJl sin pensionering 1995.

Den bortgångne hade en vid
humanistisk bakgrund med
konstvetenskap som ett huvud-
ämne. Som teolog ägnade han
sig s2irskilt åt etiska friågor.

Som praktisk kyrkoman odlia-
de han predikan. Han gav sig i
kast med bibeltexterna, både
vad gåiller deras rätta fiirståelse
och praktiska tillämpning. Han
stod i den gamla tradition, drir
man begiirde en ofdentlig text-
utläggning. Han uflade en text
så, att man sade sig: "Det hiir rir
den rätta tolkningen".

I det talade ordet använde
han inte samma blåindande bild-
språk och malande uttryck som
en Nils Bolander i Engelbrekts-
kyrkan tre decennier tidigare.
Men han kunde säga: "Det gar
inga rulltrappor till himlen".

Från Engelbrektskyrkans
predikstol fiirkunnade Hagne-
rud Ordet de sista f,orton aren
som ordinarie präst. Drir flck
han inspiration for sitt angeläg-
na budskap.

Så ?ir detta hans proil som
präst. En fiirkunnare med stor
insikt och idedelse i Bibehs
budskap och ftirmåga att över'
sätta det till nutida språk och
levnadsftirhallanden. Han ägde
en skarp blick fttr det iiktkrist-
na.
F? Sven L Andersson

t8lte-t+ Stockholm

laklyftlnde. Den kristna popguppen Jasmine från Stenstorp tyfte taket på Kinnever.ls
församlingshem i onsdags kväll. Bitd: NIKLAs sKEppÄa

såsom Marie Fredrikssons
Tro och Benny Anderssons
Alska mig. De senare i egna
arrangemang som var bra
mycket roligare att höra än
originalversionerna.

En av de båda gitarristerna
i bandet, prästen Magnus
Carlsson, Iäste .även etr
stycke ur gamla testamentet
och delade med sig av tankar
om advent mellan låtarna.
Övriga medlemmar i Jasmi
ne är Lisa Sydhagen, sång
och fela, Per-Anders Larsson,
bas, Maria Andersson. key-
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Jasmine lyfte taket på
Kinneveds förs aml ingshenm

Av NIKI.AS SKEPPAR
I onsdags kväll var det
rockcafd i Kinneveds
församlingshem. Ett
50-tal personer kom dit
för att lyssna på den
kristna gruppen Jasmi-
ne från Stenstorp.

Jasmine lyfte taket på
Kinnevedums församlings-
hem inför ett femtiotal besö-
kare i alla åldrar. Gänget
från Stenstorp spelade en
blandning av ganska okända
kristna låtar och slagdängor

1a s[z_4).

board och sång, Jocke Wal.
lander, gitarr och Marcrrs
Freneli, trummor.

Med så många musiker hi*
Jasmine ett stort utrymrnr.
for att få fram egna ljudkonr-
binationer och bland annat
på grund av det så var det dct
ett mycket lyckat från ctl
band som vågar testa lite egn;r
idder.

I pausen mellan de tråda
spelpassen som gruppen gjor.
de var det fika för publikcrr
söm föreföll vara mycket niii
da med kvåillen.

LRF-skrot på
en plats
I,RF-avdelningen i Kinneved-
Vårkumla försöker dra sitt
strå till miljöstacken. Avdel-
ningen har gått till miljö- och
hälsoskyddsnämnden för att
få.tillstånd för en uppsam-
lingsplats för skrot från lant-
bruk.

-Skrot och maskiner ska
kunna ställas hrir för att fors-
las bort och återvinnas. Detta
istället för att ställas runt om
i naturen, skrev Ove persson
och IIlf Claesson i ansökan.

Nu behövs inget officiellt
tillstånd. MiJjö- och håilso-
skyddsnärirnden har gett dem
råd och ft)rmaningar ftir hur
platsen ska skötas. I-skötsel-
råden star bland annat att
ytan måste vara hårdglord av
kalkstenskross och att endast
metallskrot får lagras. Man '

vill också att det ska finnas
stängsel runt platsen.



Kinnarps betalar 40 miljoner i skatt
Trots att Volvo person-
vagrrar har haft miljard-
vinster,' har. bolaget inte
betalt en krona i skatt.
Förklaringen är avance-
rad skatteplanering där
gamla förluster använts
för att kvitta bort nya
vinster.

Hur Skaraborgs stora
företag i detalj har skat-
teplanerat är inte känt,
men klart är att Kin-
narps är ett företag som
både går bra och som
gärna betalar skatt.

För den vinst företaget
giorde förra året betala-
de Kinnarps drygt 40
miljoner i skatt.

Det är bara ett fåtal stora fö-
retag och koncerner som Iäm-
nar in sina deklarationer till
skattemyndigheten i Skara-
borgs län. Huvuddelen av de
foretag som är verksamma i 1ä-
net har sina huvudkontor i nå-
gon annan del av Sverige. Fö-
retagen betalar statlig skatt
och det har därrned ingen bety-
delse for kommunen eller lä-
net var fbretagen lämnar sina
deklarationer.

Koncernbidrag
Skatten på bolagsvinster är

på 28 procent. För storföretag
är det koncernbidrag och för-
lustavdrae som är de två vikti-

ga redskapen ftr att justera
vinsten för att slippa skatt.

Koncernbidrag innebär att
vinst från ett ftiretag flyttas till
ett annat lorlustföretag i sam-
ma koncern.

Förlustavdrag innebär att
en Itirlust från tidigare åLr kan
användas for att kvitta bort en
vinst.

Både förlustavdrag och kon-
cernbidrag är helt lagliga om
de följer de regler som finns i
skattelagen. Inom skattelagen
finns även mårrga andra sätt
att jämna ut resultatet mellan
olika år. Pä liknande sätt som
en förlust kan sparas för att
kvitta bort en vinst, flnns det
sätt att spara en vinst för att
klara ett kommande ar med
förlust.

Följer lagen
- Man kan inte klandra före-

tagen när de utnyttjar de möj-
ligheter som finns i lagen, sä-
ger Claes Göran Holm på skat-
temyndigheten i Skara.

Claes Göran Holm arbetar
med granskning av storföre-
tags deklarationer. Det är ett
mödosamt arbete att få över-
blick över transaktioner inom
företaget och mellan företag
inom en koncern.

- Det kan bli hur komplext
som helst.

Ett stöd har skattemyndig-
heten i att storföretagens revi-
sorer har en skyldighet att
granska att f<iretagen ftiljer
bokföringslagens regler.

Vinstmaskin. Henry Jarlsson leder ett av Skaraborgs allra framgångsrikaste företag. Av
den vinst på 144 milj som hansföretaget Kinnarps redovisade för 1996 har 40 miljoner be-
talts in i skatt. fT >/re-q+ -

Arkivbild: JOACHIM CRUUS

FORETAG VINST SKATT
Tivox . :..... .....r.:.... .Okr . ....Okr
Kinnarps .. . : . . ..144 561 690 kr ...4O 47g273kr
Gunnar Dafgård .....:f ..... ..:34485200 kr ....9 655 856 kr
Vestergyllen AB ..
ScanFarmekekonomiskförening .-.:.. :2640300k, .,,. ..739284kr
Odalekonomiskförening ....ca47000000 kr .....:...:...ca13000000kr

Några av de större företag som har verksamhet i Skaraborgs län. Det sistnämnda före-
taget Odal ekonomisk förening lämhar sin deklaration i Stockholm.
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Femårsjubileum för
Roger i Matfocus

Av GLENN WEI"4NDER
Boende på orten och tu-
rister som färdas förbi
på riksvägen genom
Kinnarp-Slutarp, det
är de främsta kunder-
na ftir Matfocus. Det sä-
ger Roger Strandberg,
som nu kan flra femårs-
jubileum som handlare
på Matfocus.

Niir jag triilfar honom är
Qe( leveransdag för varor
från ICA och lagerutrymmet
fylls med varor. Mycket frukt
och grönsaker, märker jag
som trängs'med en rullvagn
med apelsiner och eri ånnan
med knäckb6rödis'r' t,,r7ril,r::,"'

Extra tryck dr det förstås
också på grund av att det
snart är jul, julsortimentet le-
vereras och ska få plats.

- {A..vi har 7 000-8 000 varor
i sortimentet och då ?ir buti-
ken ganska väJfylld. Sedan

får man på något sätt fiirsöka
få in det som kommer till nu
till jul också. Det måste gå -

och det gör det, menar Roger
Strandberg.

- Jul rir brådaste tiden, då
far inget mankera och allt
måste finnas. I övrigt tror jag
att vi över året har ett ganska
jämnt flöde av kunder. Buti-'
ken ligger bra till, med parke.-
ring som passar sig fdrr en
bensträckare för dem som
f?irdas på vägen. Vi plockar
faktiskt en hel del turister
under sommaren, men, det
giiller att ha skyltat upp i tid
så att de är förvarnade. An-
nars vdljer de nästa afär
längst vägen, och det har vi
ingen nytta av.

Ailtid handet ,oåä,#'j#tl",uir"Tt
Handel har alltid varit vad personalstyrkan i butiken.

Roger Strandberg arbetat Nu ännu mer ett'familjeföre-
med bland annat järnhandel. -tag i och med att Rogers fru

- Jag visste ju vad jag gav Löna sedan en tid tilltaka
mej in på, så att säga. För att ocksåarbetar där. 'r'':

Kan det där m.gd mat. Handlarn på Matfocus, Roger Strandberg diskuterar med kas-
sörskan Majvi Oman

trivas måste man gilla att ha
med folk att göra och det gör
jag,

Hög servicegrad, tillgäng-
lighet på alla tider och alla
dagar, det eir företagsid6n Ro-
ger Strandberg tror på.

- Ja, vi måste alltid vara
tillgängliga, kunderna måste
veta att det är enklast att
komma till oss.

Förr i världen var lanthan-
deln rena minivaruhusen,
med allt från hästskosöm till
fotogen, förutom mat och an-
dra dagligvaror. Så är det inte
längre. Enligt Roger blir det
ändå så att man på Matfocus
servar villaägarna med räf-
sor, spadar och andra träd-
gårdstillbehör.

'-tlv- cR -
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Här finns kläder
för hela familjen

Av GLENN WEI-\NDER
Kinnarps Lagerförsälj-
ning i Kinnarp, startat
1953 av Bo "Bosse"
fvarsson och K. G. "Kal-
le" Johansson. Det är
klädvaruhuset för hela
familjen med kundkrets
i hela Skaraborg och åt-
minstone halva Älvs-
borg. Sedan några tillba-
ka driver K. G. ensam
företaget.

- Hit kommer folk från alla
hall och ekiperar sig, hela fa-
miJ.jer, och så har det alltid va-
rit, säger K. G. Johansson.

Att det blivit så förklarar
han med att man hela tiden sat-
sat på kIäder for hela familjen
och ett personligt bemötande.

Det ger syn fiir sägen. När jag
kommer tiJl ftretaget för en
pratstund med K. G. star han i
glatt sarnspråk med en man
från Lidköping som åir på sitt
å,rliga höstbesök med sin fru.

- Kunderna ska trivas och
gör de det så trivs vi också.
Inget ska vara omöjligt, vi fixar
det mesta och vi har det mesta
man kan önska sig, menar K.
G. Så rir det också många som
gör som det h?ir paret, åter-
kommer regelbundet, köper
kläder till sig sjeilva och bar-
nen och kanske också som pre-
senter.

Lågprisprofil
Vi har alltid strävat efter att

hålla en lågprisprofil, bra rejä-
la kläder ftir alla. Dessutom

verans.
har vi det många inte har, sto-
ra storldkar Iör dam och herr,
faktiskt väldigt efterfrågat,
menar K. G.

Och skapliga priser det far
man förstås genom att kunna
köpa in stora partier, i sin tur
forstås möjli# om man har en
stor omsättning. Men, också
genom att vara duktig på att
hitta kläder till rätt pris i till-
verkar- och grossistledet.

- Det gäller förstås att bygga
upp kontakter och veta vart
man ska vända sig ftjr att hitta
varor till rätt pris.

V-jeansen en succ6
Vanliga kläder till vanligt

folk det åir vad man satsar på
på Kinnarps lagerförsäljning
med gott resultat i 30-talet år.
Extrema modekläder är det in-

Bild: GTENN WELANDER

te fråga om, men, K. G. Johans-
son berättar hur man en gång
på 70-talet, när V-jeansen var
det modernaste som fanns lås
pa spets.

- Det var vad alla ville ha. Vi
hade bra kontakter med tillver-
karna och kunde få fram precis
hur måhga par som helst. Och
vi salde. otroliga mängder!

För dön som inte var med på
den tiden kan undertecknad,
som var med, och bar dylika
plagg berätta; att de visserli-
gen var moderna men i efter-
tankehs kranka blekhet inte
speciellt praktiska. V-jeans
'kallades de för att byxbenen
var delade med en v-söm på
knät. Dessutom var byxbenen
kraftiet utsvängda nertill.
Egentligen ganska bökiga att
vandra kring i. Men "inne"
var man.

Sommar - säsong
Lagerförsäljningen - som

den kallas i vardagslag - har
säSong året runt, men somma-
ren och turisternå innebär fler
kunder, menar K. G.

lMen liirsåiljning ökar fak-
tiskt mot ju1 numera, säger dot-
tern Lotta, gift Lund, som kom-
mer in på kontoret fiir att dis-
kutera en leverans med K. G.

- De mjuka paketen ökar
alltså.'OTtätt då innehallande
underkläder eller nattkläder
det viil säga pyjamas och natt-
linnen, får jag veta.

- Lotta är chefen, jag tar det
lite lugnare numera, rsäger K.
G. och skrattar. Tidigare job-
bade hon i vården, men nu iir
hon i fi-rll gång i flrman.

Handel. Dottern Lotta och K. G. Johansson diskuterar en le-

Skjorta. Här är det Rune Andersson från Broddarp som
får råd vid valet av skjortor - det blev flera stycken! av K.G.
Johansson på Lagerförsäljningen.'
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N)'tt pris till Kinnarps
för miljöengagemang

Av STINAT/NNARSSON
I veckan flck Kinnarps
AB som första större
möbelproducent ett kon-
kret bevis på att företa-
get åir på rätt spår när
det gäller miljö. VD Hen-
ry Jarlsson flck ta emot
ett ISO l40Ol-certifikat
som en bekråiftelse på
att det miljöprogram fö-
retaget har är både tro-
värdigt och ambitiöst.

ISO 14001 iir en inteinatio-
nell standard fiir hur ett miljö-
ledningssystem skall se ut.
Syftet med certif<atet är att
vägleda fiiretag i frågor som
rör miljöstyrning, miljöled-
ning, miljöpolicy, genomföran-
de, uppfitljning och örbätt-
ring. Kinnarps får certifikatet
ftir det miljösystem som arbe-
tats fram 1996-97.

Certi-fieringen, som också
gäller SkiJlingarydsfabriken,
har ftiregåtts av en granskniirg
av ceritifieringsorganet Bure-
au Veritas Quality Internatio-
nal.

Det iir inte örsta gången
Kinnarps far pris flor sitt miljö-
tänkande. 1994 fick företaget
Möbelbranschens och Världs-
naturfondens miljöpris och
förra å,ret The ECO Prize med
motiveringen att KinnarPs
lyckats göra både ekologiska
och ekonomiska vinster På
grund av sitt genomgripande
miljöengagemang.

Företaget har också i samar-
bete med WHO gett ut en hand-
bok i uthalligt lövskogsbruk i
Norden, som'skall vara ett
praktiskt stöd till skogsägare.

Miljöpolicy
Företagets miljöpolicy är att

befuiva en produktion med

Pris lör miljösystem. Henry Jarlsson, VD för Kinnarps, får ISO 14001-certifikat av Hans
Olsson, VD på Bureau Veritas Auality lnternational.

minsta möjliga utsläpp, att inte
använda regnskogsträslag och
att st?indigt öka återvinning-
en.

- ISO l40Ol-certifikatet ga-

ranterar att företaget arbetar
med miljöfrågorna På ett
strukturerat och ambitiöst
sätt. Kinnarps ledningsgrupp
har satt upp tretton miljömål
varav sex är formulerade som
större projekt och resten inrik-
tade på enskilda aktiviteter,
säger Berndt Bertilsson, miljö-
chef på Kinnarps.

Ett av måLlen tir att inga mi1-
jöfarliga ämnen skall ingå i fö-
retagets produkter. Aven råva-

rorna skall hanteras miljövän-
ligt och Kinnarps har ambitio-
nen att i största möjliga ut-
sträckning hämta råvaran
från skogar som arbetar fiir att
bevara den biologiska mång-
falden. Erfarenheten visar att
konkreta resultat gör det lätt
att fiirankra arbetet i alla led
och dåirfiir är grundflosofln
för Kinnarps att arbeta mot
tydliga måLI i miljöarbetet..

Mifjö en möjlighet
- Det råder en fördom om att

miljöengagemang alltid inne-
bär stora kostnader ftir öreta-
get, säger Hans Heiwall, miljö-

tekniker på Kinnarps. Det kan
bli så om man viintar med att
engagera sig tills lagar skapats
och man tvingas agera. Men iir
man steget öre och ser och ut-
nlttjar möjligheterna till mil-
jövänlig produktion redan in-
nan det blivit lagstiftat, flnns
stora ekonomiska och ekolo-
giska vinster att hämta. Miljö-
anpassad produktion skall ses

som en möjlighet, inte som nå-
got nödvändigt ont.

Marknadens miljökrav är
den främsta fuiften i viärt mil-
jöarbete, säger Hans Heiwall.
Många prioriterar miljöan-
passning vid inköpen.
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ImorgonharKGiKinnarp
och Frank Sin atra födelsedag

Av GLENN WELANDER
K G Johansson, inneha-
vare av Kinnarps Lager-
försäljning i Kinnarp,
fyller 60 år morgon, den
12 december.

Som stor' beundrare
till sångaren Frank Si-
natra tycker han det är
speciellt trevligt att de
fyller år på samma dag.
Att koppla av med en Si-
natra-platta är aldrig
fel, menar K G. Och det
kan man bara instämma
i.
JUBILAREN

K G Johansson, där bokstä-
verna står för Karl-Gustav,
men dåir han är mera känd
som K G eller "Kalle", växte
upp i ett lantbrukarhem i sock-

AO år. I morgon fyller K G
Johansson, innehavare till
Kinnarps Iagerförsäljning
60 år. BiId: GLENN WELANDER

nen Yllestad i Falköpings kom-
mun.

Sin första kontakt med han-
delsbranschen flck han redan

som l4-aring som springpojke
på Fagerbergs specerier i Fal-
köping. Två år senare flyttade
han över till Veramagasinet
där han blev dekoratör. Som
18-aring giorde han ett tillfril-
ligt avhopp från handelsbanan
genom att ta anståillning på Bo-
lonbolaget, en plastfabrik i
Blidsberg.

Värvad spelare
I 20-årsiäldern, i samband

med att han giort sin värn-
plikt, blev han värvad som for-
ward till Kinnarps IF:s fot-
bollslag - fotboll och idrott iir
nämligen ett stort intresse hos
jubilaren - började K G som
lagerchef på Kinnarps Textil-
industri.

26 år som företagare
När vi nu skriver 1997, så €ir

det 26 år sedan han och Bo
Ivarsson startade Kinnarns

Lagerförsäljning i Kinnarp.
Ett ftiretag som satsar på klä-
der ti-ll hela famiJ.jen med låg-
prisprofil; en foretagsid6 man
framgångsrikt hallit fast vid.
Följden av detta är att kund-
kretsen är såväl lokal som ut-
spridd över såväl nuvarande
Skaraborgs som ÄJvsborgs
län.

Släktforskning
Sedan två år tillbaka äger K

G ftiretaget ensam. Nu något
av ett familjeft)retag i och med
att dottern Lotta trätt in i fore-
taget.

Intressen utanför företaget
iir förstås . idrott, men också
sIäktforskning.

Han är vice orffiirande i Fal-
bygdens släktforskarförening.
På senare år har bollsinnet
också fått uflopp i att K G bör-
jat spela golf- en avkopplande
friluft saktivitet tycker han.
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(l
cJ

=
P(+

Luciatåg. Kinneveds barngrupper avslutade terminen med bland annat luciatåg i För-
samlingshemmet.

Avslutning för barngrupper
KINNARP/SLUTARP. I an-
slutning till söndagens famil-
jegudstjänst i Kinneveds kYr-
ka hade kykans barngruPPer
avslutning med Iuciatåg i
Församlingshemmet. Kyrkan

var välfylld med föräldrar
och barn. Gudstjänstledare
var kyrkoherde Stig Östtund
som också såg ti1l så att bar-
nen gick färdigsttilla julkrub-
ban.

De äIdre barnen medverka-
de med sång i kyrkan och se-

dan vid samlingen i Försam-
lingshemmet kom ett blandat
luciatåg med stora och små
Iucior och tomtar.
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Kinnarps en säker vinnare
-

Mitt under brinnande världs-
krig, L942, stod gamla Kin-
narps Snickerifabrik till salu.
En ung snickare från trakten,
Jarl Andersson, lade in anbud.
Budet accepterades och fabri-
ken blev hans för den, med da-
gens mått mätt, blygsamma
köpeskillingen 14 000 kronor.
Men verksamheten hade inte
varit lönsam tidigare och orts-
befolkningen menade att detta
kommer aldrig att gå.

Med dessa ord ringande i öronen kav'
lade Jarl, tillsammans med nyblivna
hustrun Evy, upp åirmarna och drog
igång produktionen av möbler med en
handfull anstiillda. Första halvåret upp-
gick omsättningen till 8000 kronor.

Idag är Jarl en bit över 80, men fortfa-
rande still going strong. Det är dock sö-
nerna Assar, Ola och Henry som överta-
git det formella ansvaret i företaget.

Det har dock hänt en del saker i bolaget
på det dryga halvsekel som passerat se-
dan Jarl och Evy gjorde sitt livs afftir.

I dag om sätter Kinnarps Kontorsmö-
bler 1,7 miljarder och har sammanlagt
cirka 1300 personer anståillda. 900 i Kin-
narp och 225 vid stoppmöbeltillverkning-
en i Skillingaryd. Denna fabrik övergick
formellt i Kinnarps ägo 1988, efter en del
års nära samarbete.

Hälften exporteras
Kontorsmöblerna från Kinnarp har

anden. Bengt Georgsson demonsterar.
menar Bengt Georgsson.

Bengt visar handgripligen vad han me-
nar genom att demonstrera ett datorbord
snm hlixtsnnhht ken höieq neh qånkaq

Kontorsstolarna har väl tidigare varit något av Kinnarps flaggskepp. Det finns idag en uppsjö av modeller och utför-



averr en stor mitrKnao ule I Europa, Kan-
ske främst nordeuropa. Hälften av Kin-
narps produkter går numera utomlands.
Men någon ytterligare geograflsk utvid-
gning av förstiljningen är inte idag aktu-
ell förklarar Bengt Georgsson, som är
försriljningsansvarig ftir södra Sverige.

-Vi har alltid haft som policy att an-
svara for våra produkter ända fram till
köparens dörr, fortsätter Bengt.

-I södra Europa och utanför Europas
gränser stöter detta på praktiska pro-
blem i fråga om transportbestämmelser
med mera. Dessutom måste det vara eko-
nomi pd att leverera direkt.' Därfor satsar Kinnarps idag på att ut-
vidga sin marknadsandel inom det nuva-
rande florsäljningsområdet.

Rätt produkt skapar efterfrågan
Vi Iever idag i en föränderlig värld.
Hur ser framtidens kontorsland-
skap ut. Kommer inte efterfrågan
på stolar och skrivbord att minska i
talr,t med en alltmer ökad datorise-
ring?
*Det geiller att hela tidgn utvecklas

och anpassa sig efter marknadens krav,

beroende på om man vill sitta eller stå
när man jobbar.

-Det kommer alltid att finnas en efter-
frågan om man har de rätta produkter-
na!

IFK högt i kurs
IFK Skövde star högt i kurs hos Bengt

"Blecka" Georgsson. Undra på det, gam-
mal handbollsmalvakt som han är. Vis-
serligen i Falköpings AIK, men ändå.

-IFK iir en mycket seriös forening.
Dessutom eir det ju värdetullt att ftir oss
att synas i samband med ett riktigt elitlag!

Och syns, det gör Kinnarps på IFK.s
dräkt.

-Eftersom namnet finns på byxorna
syns det tyaUigt i varje nåirbild i TV, Ier
"Blecka".

Kinnarps Kontorsmöbler rir ju ett vdl-
bekant narnn liir de allra flesta idag. TilI
och med EU-parlamentet iir inrett med
grejor från Falköpingsföretaget. Störst i
sin bransch i Norden och bland de fem -

sex största i Europa.
Det hade nog ingen Kinnarpsbo trott

1942. Även om alla visste att Jarl Anders-
son var en duktig yrkesman redan då.

Kinnarps nyare modelrer bygger ofta på flexibilitet och anpassning. Bengt
Georgsson visai;r en rnodul som kan krympa till nästan ingenting näf den inte
används.



I Historiqkt möte med församlingsdelögerade
Av SUSANNE KARLSTEDT

KINNARP. Försam+
lingsdelegerade som är
högsta beslutande in-
stans i Kinneveds pasto-
rat sedan bildandet
1963, tillsammans 2l re"
presentanter från .Bris-
mene, Börstig, Kinne-
ved och Vårkumla för-
samlingar har hållit sitt
sista möte. Inte bara för
året och i mandatperio-
den utan också i histori-
en eftersom Kinneved
vid årsskiftet upphör
som pastorat och blir del
av Floby pastorat.

Med ett visst vemod konsta.
terade ordföranden i försam-
lingsdelegerade Janne Brisbo
att årets sista sammanträde
också var det absolut sista i
och med pastoratsregleringen
och Kinneveds uppgående i det
nya Floby pastorat.

21 delegater-r uurL540Et

De 21 valda delegerade från
de fvra församlinqnrne i Kin-de fyra församlingarna. i Kin- nen gällt stiikturförändring- ;;;. "'urB'L 

turv rr'rrrjoner Kro-

neveds pastorat har under den arna inom stiftet. Pastoratsre- J nasta vecka blir det mötesenaste mandatperiod:i 
":T el9rinsa111. TT ^q:i?*f",:t^t --ua ,r,a"mi'gsdelegerade ochtre år samlats till möte några och med början av r99u mne_ .t,_,-1.

sånser per år i församlin"gs f #; ;i*" H;'#r;;# Fffi; kvrkofullmäktige i nva Flobv
hemmet^i Kinnarp. M;.-hä' I ää rä.JJrir'u,d,?,ilg+;+:": tTlXl*.Brisbo 

tackade r.rbland annat tagit del av iiren- svinner pästoratskyrkoråd r<ir'åoenaeuppdraget och fickden som beretts i pastoratskyr- och fastighetsnämnd i Kinne- ä".jågu.uO", bekräftelse på ettkorådet och därefter beslutat ved. mycket gott arbete,genom viceom framlagda förslag. i I Flotry kyrkliga samfällig- or"aförande Kurt Johanssons 
]Frågor har gäIlt t.ex. 

.pasto_ ' h"t hu, en tillfällig instans, så tackord. l$om sista $u*,ikt i"ratets budget, utdebitering av r.urråi i"ä"r"*åååräräää bjöds peisonal ocn ro-rtroenoe_
kvrkskatt, bvggnation och -re- ;;rkrt 

""ä;;lö;:"-"*"---" 
vata med respektive tiir'riiciat-

novering av kyrkobyggnader, R;;;-i;;;åiisåon'ar inaer_ väIlen .i församlingstibmmet
personalfrågor och mycket an- 

"i"grå"fäå.å6". "rOftirä"å" 
som ddlegbrade ghlsainmans

nat. Förutom de 21 förtroende- 
";t;;#;;;;;"d;;;-;;;- 

med kyff{ofuumakiige av tra_

Beslutande instans- I 35 år h.ar församlingsdelegerade tagit beslut som beretts av pastoratskyrkorådet i Kinneved. Vid
årsskiftet 1997-1998 upphör Kinneveds paslorat oZn aarme-a dess församlingsdetegåÅie.

j valda är kyrkoherdens närva- I demannaorganisation samt
1 .ro självskriven vid samman- om budgeten i Floby nya pasto_

i Komsterna. rat. Sgmfälligheten har cirka
på senare tid har den ant- :f0f-jfliåäT;#,Hffiil:i

mer överskuggande dlst<yry|9- nad på Oryet totv miljoner kro_nen gälll strukturförändring- nor.

mande persondl- oih 1örtroen- dition bjuder på varje år.

Sista klubhslaget. Kinneveds pastorats församlingsdelegerade höll sista sammanträdet
som öppnades och avslutades av ordförande Janne Brisbo. Rune Lennartsson informera-
de om Floby kyrkliga samfällighet. Bitd: susANNE KARtsrEDr
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Många avtackningar i Kinneved
Av SUSANNE KARLSTEDT

KINNARP/SLUTARP.
Medarbetare i Kinne-
veds pastorat, personal
såväl som förtroendeval-
da, bjuds årligen på luci-
afest i ftirsamlingshem-
met och i samband där-
med avtackas de som
lämnat sina poster. I lör-
dags kvåill var det sär-
skilt många eftersom
pastoratskyrkoråd, för-
samlingsdelegerade och
fastighetsnämnd
svinner som instanser
vid övergången till Floby
kyrkliga samfällighet.

Luciakvällen i Kinneveds
församlingshem inleddes tra-
ditionellt med ett stämnines-
fuilt program framfört äu
barnkören där dllen Wester-
berg var årets Lucia, följd av
tärnor och tomtenissar. ytter-
ligare sång och musik bjöds
till kalfet och då var det ung-
domskörens tur att underhållä
de runt 140 gästerna. Kantorer-
na Elisabeth Henriksson och
Ellinor FYansson hade övat in
sångerna med bärnen/unsdo-

marna och de tycks båda ha en
förmåga att få till det där lilla
extra i framförandena.

I övrigt var det en speciell
kväI], en "historisk kväIl,,,
som kyrkoherden Stig östlund
uttryckte det, ty organisatio-
nen inom stiftet tar en annan
form från årskiftet och månsa
lämnar uppdrag som funnitJ i
årtionden.

Församlingsdelegerades ord-
förande Janne Brisbo, som väl-
komnat, höll tillsammans med
pastoratskyrkorådets ordfö-
rande Rune Lennartsson och
kyrkofullmäktiges ordförande
Assar Karlsson i raden av av-
tackningar.

Avslutade instanser
I församlingsdelegerade av-

tackades Inge Eckerlid, Birgit
Andersson, Maj,Britt Johans-
son, Rolf Lindberg, Birgit Gö-
ransson, Assar Karlsson, Elon
Larsson, Kurt Johansson, Ove
Persson, Bengt Johansson, In-
ger Eriksson, Rune Lennarts-
son, Yvonne Olsson, Ann-Britt
Johansson, Kurt Bertilsson,
Bengt Karlsson, Janne Brisbo;
Göran Winggren, Kjell-Ake
Paulsson, Lennart Johansson
och Els-Marie Blanck.

PastoratetsförtroendevaIdaavtackades'Etttrettiotalmedarbetareiolika,n,,u,"ffi
tackades iförsamlingshemmet med blomma och bok. Bild: SUSANNE KARTSTEDT

för-

Dessutom revisorerna Ulf
Eriksson, Lars Pennerhag och
Bengt Samuelsson samt sekre-
teraren Susanne Karlstedt.

I pastoratskyrkorådet av-
tackades Inge Eckerlid, Rolf
Lindberg, Kurt Johansson, Ru-
ne Lennartsson, Bengt Karls-
son, Inge Josefsson, Sven Bro-
berg, Kjell Blanck, Torbjörn
Ivansson och Sune Harrysson.

I kyrkogårds: och fastighets-
nämnden avtackades Inge Ec-
kerlid, Lennart Johansson,
Lars-Gunnar Knutsson, Inge
Josefsson, Torbjörn Ivansson
och Sune Harrysson.

Slut på mandatperiod
Kyrkofullmäktige i Kinne-

veds församling kvarstår men
några personer avtackades i
samband med att mandatne-
rioden om tre år avslutas vid
årsskiftet, nämligen Maj-Britt
Johansson, Rolf Lindberg,
Inga-Britta Svensson och Bir-
git Andersson. Då församling-
ens kassor övergår i Ftoby pas-
torat avtackades även reviso-
rerna [Ilf Eriksson, Margit
Gustavsson och Lilly Karl6n.

Att några namn återkom-
mer flera gånger betyder helt
riktigt att de varit.engagerade i

olika instanser under samma
mandatperiod.

Kyrkoherden som är själv-
skriven att niirvara i de flesta
av instanserna tackades för-

. stäs också och lite skämtsamt
sade man adjö till sin kyrko-
herde och välkomnade sin
komminister emedan Stie öst-
lunds tjänst ju ändrar iamn
vid övergåendet i Ftoby pasto-
rat.

Stig Ösflund tackade försam-
lingen fdr ett högt och person,
ligt kyrkligt engagemang hit-
tintills. Han uttryckte också en
f<irhoppning om att det engage-
manget inte skulle minska
utan fortsätta både inom för-
samlingen och ute i'samhzillet.

Alltmer behövs personligt
engagemang som en moteld i
det många gånger kyliga sam-
hällsklimatet som föder en
narcissistisk människosvn
(det vill säga självupptagen-
het), menade östlund.

Gemenskapen i församlings-
hemmet avslutades med ätt
Janne Brisbo uttryckte för-
hoppning om att man även
kommande år ska fira unsefär
på samma sätt fast formen
ändras efter förutsättninear-
na.


