De hg,r" styt"t och
0rdförande:
1919-1924

I{arry,Nilsson, 19ä Rag-

nal Gustavsson, 79%-27

Valdemar .Iohansson,
1932

Olof Nilsson,

1933

Frökindsf ullmäktige heviljade
ansvarsfrihet efter debatt

STäITT

I

om inköp rill frökind sgarden

l

1928

1929-31

Velner Lun-

llet blev'- som vi hunile medclela i tisdagens tidning - debatt oeh
votering när frågan om tid för kommunsammarslågning kom upp i Frökinds kornmunalfullmäktige i måndags. lled 20 röster mot 6 treslöt

din, 1934-4tr Evert Sand6n, 1945--46
Sten Ahlqvist, 1947 Lennart Gustavssön, 1948*50 Sten Ählqvisi, 1951.
-56 Allan Ahlqvist, 1957 Valdemar
Johansson, 1958--S0 Allan Ahlqvist,
1961-'68 Lennart Karl€n, 1969 Eino

Mikkoia.

man gå på kommunahrärundens linje och tillstyrka samrnanslagning
från den 1 jan. 19?4. I ör'rigt under sårurnanträtlet behandtratles en del
byggnacls- oclt markfrågor, och så hacle man komrnunens räkenskap€r
och bokslut att ta ställning tilt. n?ikenskåperna godkäntles och ansvårsfrihet beviljadelt, men det blev. en stuntls debatt angåenile inköp som
gjoi'ts till Frökindsgårtlen utan soeialnämndens beslut och som teviso-

r

Sekreterare:

Erik

1919

Svensson, J9l0 Änders

Wahlström, 1921 Våldemar Johansson. 19?2 Gustav Johansson, 1"923-25
1928
Erik Samuelsson, 1926-2?

$lo-61'

rerna annr:irkt på.

-,
Anders Johansson, 1929-31 -, 193233, Valter Dahl6n, 1934 Oskar Gus-

!-örutom stigånde telefonkostnåder 1 stort ocir mycket centralt beläget i
vid Frökindsgårc'len gälide dert- inköp I Kinnarp'
av skl'ddskläcler till personalen och I F.ir Rer.til Axelsson fann inte förplädar till pensionärerna. Sociål- | slaget särskilt lockande. Man borde
nämnclen h&de svarat att det var fö- I iritå. ansåg han, släppå in ett okänt
reståndarinnans ar,'talsenliga s1<11dig- | pri'atföretag rnitt emellan cle lråda
het att se till att vissa förbruknings- i sarnhäile1a. Han r.rämnde expropriaartiklar fanns på hemmet och att tion sont en utväg.
detta skulle ombesör'jas utan sociaiHr Gustav Gustavsson var av salnnämndens särskilda beslut.
ma uppfattning. - Privata företag
Det vår hr Gustav Gustavsson (re'
inte få tillgång till den mest
visor) som tog upp frågan och me- bör
sade han'
centrala marken,
vv!!'q''^'*"
nade att man nog i fortsättningen
*så- i
Brismene,
Andersson,
Svel
Sven
Hr
i
iåsocialnäm'dens beslut
ville ha socialnämudens
|]
om kommuvar brå oT"k?TT::
det.var
Sven]tVckte
dana här frågor. Men bl. a. hr Sven
l tyckte nog det

tavsson, 1935-37 Gustav Johansson,

andersson åodtog socialnänrntlens I nen .tog sig ""^tY9-::3t:f,":.:itt:*^:*
inte aLL
att qel
detii va
tyrckte lnre
nå hr..St!n.Ahlqvist föt:tlg *t-l:l
ocn rtcxte
torHlärlng oår
förklaring
helå \.arirågot atf tala om. Hån ylka- | man ait gå ifrån kommunalnämndens
de på a.svarsfrihet vilhen ö"f.rä n.- | tArslag och ansöka o'r dxpropriation

rlJaoes.
viljades.
viliades.
I På området'
runrlrL nöd'i
lruu'i
revisorerna funnit
Vicläre
naoe revlso|elnä
vrciäre hade
Utretlnirg
vändigt att kommunaikamrerens se- i
rnesterfråga ordnas genom semester-. Byggnadsnänrnden fick i uppdrag
vikarie. Dessutom ansäg man ait j att snaråst, utredå frågan om för'fältnrötena i Slutarp avslutade
hommunens st)'relse borde överr'äga i r'ärv av visst område från dels Kinnesom
hållits
i
I)en serie tältrnöten.
på kommunal'j ved Kyrkogården och dels från SlutSlutarp under drygt en veclta, åv- personalförstärkning
ta j 6rp Backgården ?;1. Vidare skall den
slutades den gångna helgen med tvä kontoret. Nämnden hade bestutat
upp dennn fråga sedan man närmare i särskilt tillsatta kommitt6n ta upp
välbesökta miiten.
de
På lördagskvällen siöng elr grupp unriersökt behol'et av ny arbets- I förhandlingar om markköp medomi jordägare som har mark inom
sångare från Åsarps missiousförsam- kraft.
I

'iiffi,,

Föreningens förste ordf. Harry
I.[ilsson.
1938

Sten

A

hlqvist, 1939 Olof Nils-

son, 1940--43 Gustar" Johansson, 1944
Bengt Juliusson, 1!145- Gustav Gustavsson.

Iiassörer:
1919

Heimer Nilnson, 19ål-."?1 Erik

Svensson, 1922 Ragnar Gustav$son.
1923-25 Eved Sand6n, !9W*n *,
1928 Ilvcrrt Sand6n, 1929-31
1932
-, Olof
Evelt Sanden. 1934-38
-33
Nilsson, 1939 Sten Ahlqvist, 19{0 OIoi
Nilsson. 1941-42 Gustå\' Gustavsson,

1943 Lennart Gustavsson, 1944-45
Bengt Sarnuelsson, 1946-62 Elof
Behn, 1963* Mats Andersson.

ling och påstor Hjålmar

dispositionsUnrlersökning
i råde enligt upprättad
(iessutom fortsätta förhand!'rån ägaren tilr lastrgheten Ftassla I tY:--1"1
lirrgarna med tidigåre lrerörda par2:2 föreiåg ett erbjrtdande'i,jr'uä",,- |
munen ati inköpa ca 35.000 hvadrat- i ter'
Avfördes
neter malk. Byggnadsnämnden haele i
föreslågit att frågan skulle tas upp I Bostatlsstiftelsen hade teeknat avtal

Ramsten

predikade. Pastor Giiran Carlsson inledcie samt letlde mötet.
I det sista mötet i söndass kr'äll
var tältet väl fyllt av unga och iildre.
Ketstin o(:h Torsten Persson, Faltr:ö-

ping, sjöng några sånger och hr först när rtet förelåg beslut om alt I rne<I Svenska Stenhus om uppföranPersson läste ett bibelorcl och vittnå- rlei konrmunala va-s]'-ctemet skullo I do av åtta enfamiljshus
- I1'ra i
de. tsör predikan svaråde pastor Erik byggas

nt till ornråclet öster otn I Stutarp och f3'ra i Kinnarp - för
Gbransson. Makärna Parsson s.iöng järnvägsstationen i Kinnarp. Kom- I en icostnaci av 113.000 kr per
hus.
ytteriigare ett par sånger, och Göran rnunnh-ränrnden vat' av såmmä upp- i För'etåget hacie sedan övertagits av
gav
en
avslutatrde
appell.
Carlsson
i faitning^ Hr lval. Gustavsson tyekte
I AB Ytong rnecl de förpiiktelser som
Goda kollektor har itrsamlats i dock att man nåirmare borde under- i Sv. Stenhus åtagit sig" Ytong hade
varje nröt.e. Lörtltrgens kollekt 101 kl söka priset reclan nu och fullrn.ordf. i emellertid vägrat fullfölja dessa och
gick iiil Svenska Alltansmissionen. i Gunnår,Johansson föreslog återremiss j stiftelsen begåircle nu att få undersölill byggnadsnämnden villiet också j ka frågan om bl, a^ skadestånd.
!'el bilclte:t
bervrijadt's.
j .{rendet avfördes från fullmäktiges
vi
I vårt tisdagsntlmtner her'ältacle
om $lutarps IF:s jubileunr. Tyvärr i
i dagordning sedan det framkom att
Inte irrtresserarle
skeddc en förväxling bland hildtex- i
i Ytong ändrat ståndpunkt efter det
terna- llannen som fick uttttStl,slst'i Ii'inra Gullrirrgshus i Jtinköping I att representanter från konrmunen
var Lennatt Karl6n och ör'erlänrnare hade förirlarat sig varå intresserade i i:esökt. huvudkontoret i Stockholm,
var tr'otbollsiör'bundets Kar'l-Axel Ro- j av att förvärva ett område från fas- |
sander,
tighr:l-enHasslaS:1. Byggnadsndmn'l
Taxeringsledamöter
i
j

i

Iledersordförande:
Evert Sand6n kaliad 1951.

1

Hedersledamöter:

Anders Wahlström kallad 1921.
Eril{ Svensson kallad 1921, Rickald
Svensson kallad 1921, Karl Svensson
kallad

L. J.

Svensson kallad
1921, Harry Niisson kallad 1925, Werner Lundin kallad 194$, Sven Setterberg kallad 1953, Gustav Johansson kallad 1959, Valdemar Johansson
1921,

kallad 1959, OIof Nilsson kallad

1961.

I

I

r{en l:acle r.rppclragit åt- K-l<onsult att

i Till

iedamöter

i

fastighetstaxerings-

frågan. r\Iatr kom I nämnden utsågs hrr Lennart Fetdän'icl fram till att man f. n. inte I tersson, Ivar Gustavsson och Karl
kuncle tillstyl]a6 byggnaiion inort I Lundgren, Sistnämnde utsågs oekså
oruliirlet. Hommunalnåmnclen liarle i att deltaga i förberedande .såmmill-'
instärnt mecl planförfattårcns rekom- | träde med landskåmreraren,
menclation oci"r fulltnäktige beslijt i
göra en utreclrring

i

I

Guldmeilaljören .-.
Gustav Jotransson $5!i.' 01of Nilsson 1959, Everl Ssnd6n 1959, Elof
Rehn 19ti4. Lr:nnart Karl6n 1961,
Gustav Gustavsson L964.

cni:shet dljlmr'tl.

'I'orrlagt
{cirsleg tilt årtål nretl öclegårtlr:irs ton.lässningsroletag goai.åniÅ.
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.\rrslag
I Kinnarps och slutarps samhällsI föreniugar fick vardera 500 kr fijr
]
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i:lli".{::,-B,ii:mene-Börstigs

i ",1r,,o"".1"*1?åi1"trJ*rffl

fr"tt

åi"

kan

I

namnas att det biev voterlng om en

I

nxpropriation
I
sådan trivial sak soln frågan om i
Ili rMeo b.'gsnadsfirman SanrPro ÅB viika tidningar förslag tii[ ändring
prelimiett
Borås hade upprättats
av byggnadsplanen ekulle annonnärt avtalsförslag angående bl. a. seras.

Midsommarmöte i
Kinnarps Missionshus

markbyte rnellan företaget och komSlutligen tog man upp ett årende
riunen. Företaget skulie' byggå tto' utanför dagordningen. Det gällde anslag tili kursverksamhet av olika
sång
::XX:1":,*,I:äå1ff:rtä?åålt-:* slag. Komrnunalnämnden ska1l nu
iiöndag kt. 1e.80 predikan av pastor Erik Gör"ansson.
rredverk'ar'
Oarlssron
titta nårmare på denna fråga.
tätigg""pp från Äsarp. Giiran
r-j-.- l...''.'- .;..-:---:

""

*

lMi'r'o'-u'*öte i

ils'aq,

äT;f"ä;;'--

rn'natps

I missionshus

på söndag kväli. Pastor Erik
Göransson predikar och i övrigt
medverkar Göran Carlsson och en
sånggrupp från ÅsarP' plt

hål1s

Kyrk o f utrtrrn äkti ge be gär
två vägförbättringar

-n,

Kinneveds kyrkofuilmäktige sanrmanträdde i Aritorps församiingseal
i tisdags. Ordföranden kommunalkamrer Hilding Våring öppnade mö-

Äter lfinnarpspoäng mot Borås AIK

i l-l-matchen

"Blecka" rnålslcytt

tet^ l\{ar behandlade först beskedel
om att fullmäktiges begäran att vägen från Alnalp-Kinnalp-vägen
upp tiil Kinneved kyrka skulle byggas om av-slagits. Fulimäktige besiöt

$(6'6\'

Kinnarp spelailc är'en denrra gång oavgjort ntot Borås AIK vid tiedagens returmatch på den s' h.
iiiserplan ilom li;'avalierrs ornr'åtle. ltatclren ltorn altlrig upp till dr:n klass som vid antlr:r halvlck pli
Kilrrcrno i torsdags. lrrån första halvlek har vi endast noterat att Ulrfis AIK hade lii,e mer att säga iill
oln ute på plan, men att l{itrnarp hade de fartigaste cltansertta. Bl. a. *ainns vi lijell Johaussons liingsirott, sorn vi tr64tle gick i ural men 'q.IK:s uttnärtrrte målvaht Claes (;unnarsson sträckfe ut petieht och
lippade trollen till hiirna. Iju a0nan fin Kinnerpschans noterades I|är l3engt I'etsson fiek bollen helt fri
g(.nom pn slan'ig utspark av malvaktell, msn i häpenheten sliöt utanför.
I andra hå1-,,1c1< korn 1--0 ti]] Borils gen, då Björn Reir-rholdsson slog på | nade "straff". Dotnaten, som befatlrt
,\li{ på ern något tvivelaktig st|ntf lctt sl<ott som tr'äffatle pit ltätrclerna. lslg bakom Tor<i, liunrlc otncj.iligt ha
, (,r,1 Tol.sl^ns\on stotl iriom stlaff- | Boll"rr girli rlJrcJler tilt cn ,f tX- ls, tt var bollen t1äfiadc, lnvn sigttuo,rrir(let cl,lt höl1 hllnderna firr ma- lsptlarr:, nien denne stanrudt' ilcll ro- llcn kom och straff utcldmdes.
ioll in'j'.t missias. Ut.iälnn;nSen sl(öt-

ffoHsmEmatch

Tåmgawaälem

Torsdag den 19 juni

o
Tf l

på

kl. 18'45

'FLoBY-sturARIl
.

,

,

-

_-,

L\i'I*.tx+t"r,:.1::

:,*itJ'

protesterå mot detta och inlämna två
önskenrål, nämligen breddning av vä-

gen upp mot kyrkan och byggande
av nrötesplatser på vägen meilan
Kinnalp och till Axtorps försåmlings-

snl. Ortlföranden flades att skriva

till Vägverket onr dessa krav.

Fullmäktige godliände vidare'en

höjning av hrandförsäkringen
Kinneveds kyrlia
800.000 kr.

tili en

av

summa av

Revisiousberätteiserr av 1968 års rå.
kenskaper godkändes och k1'rkorådet
och kassaförvaltaren beviljades full
och tacksam ånsvarsfrihet. Man beslöt vidare att en ekonomisk tablå
för Kinnevecls församlingshenrsstif-

i Iiinnarp: Claes-Göran Gii- telses ekonomiska stäIlning skall
i- ,;;;;sf 3ärnnt över rag publiceras.
I ;;;;".
| liunshe ci:t litct plus för Benst P!.is- Slutligen fördes. en livlig dobatt
tl son. I Bol as .\U' r'at [öruiorn rr'- om det ökaade engagemanget hos
II Bäst

ungdomen a.r.lidag. Ordföranden tackade också llr lvån Johånsson för
hans rrackra dekoration av samlinss-d-c'rssonochOsbornAndlenriebiiscu.t Ljcdber,;,. Li,rkir, salen för detta tillfåile.

I\Lnnurp-seger u slt'eetsltytte'",r.-",.,n
-

tling, verkacle ointresserad av

sirr

-:--

tuppgift som dorlale och såg ut att
nonchalera clen alldeles lör n'ryclict
j:ör att .få godkänt betyg i en gansha Mlssionsmöte på \ästarp. Brismene

KUL

rnd rnatch,

tolb-n.

la åhörare var samiade när

ANBUD

past.

Enarsson inleddc samt välkomsthäl-

såde.

KINNDVADS PASTOBAT
utJbjutler här.med

Brismene Missionsförsarnlings missionsmöte på Västarp gynnafles av
strålar:de sol och vårme" En stor ska'

på entrepre-

nad målning av exteriören av
pråistgardshostiid,erna i Kinne'
\r,etl osh i Börstig. Målning ska,ll
eke i juli eller a,ugusti i år.
Närqnare upplysningar låi.m-

i

Predikan hölls av pasL Tore Johansson, Dqlum, Kretsens sångare
medverkade på ett förtjänstfullt sått
med ett fldftbl vackra sånger under
ledning av Gunnar Josefsson, C)ffret
till Israel-qnrissionen inbringade till$ammanri med serveringen 681 .kr'

Slutarp och Floby
möts i pokalmalch

nrars &v pastoratskassören,
kyrkvärden Sven Andec'sson,

Brisrnene (tel. 0515/53010).
Skrifrtliga anbud, var för sig

I anledning av Slutarps IF':s

50-

årsjubileum hade Floby IF beslutat
ooh gernens,am på båda, insän- sätta
upp en pokal om viiken tre

des senast 15

10-skottsseriesegraren .A,imo Gustafsson,
segraren Lars-Åke Gijransson, Göteve.

Kinnarp, och

25-skottsserie-

t'tl6-61.

Vid lördagens avslutande lagtäv- lade en stor ioll vid de
lan i skeet på Floby lerdi.rvebanå resultaten. 25-skottssegrareindiv
blev Lars
segrade l(innarp med fyra duvor fö- Åke Göransson, Göteve, 13.tr tr., och
re Göteve. Trots denna Kinnaros lO-skottsegrare Aimo Gustavsson,

första seger kunde rle inte hota Gä- Kinnarp, 98 tr.
teves lagseger, som var väl uppTabellen:
byggd med fem delsegiar och ett så
1 Göteve
125-801 tr.
fint resultat som 37 duvor före and2 Kinnarp
129-764 tr.

raplatsen Kinnarp, Intresset för
shjutningarna har i år varit enorm,

3 Sätuna
4 Solberga

122-739

Nerver och ett starkt solsken spe-

5 Floby
6 Falköping

I2l-425 tr.
100-696 tr.

spänningen har heller aiclrig saknats.

1.19-726

tr.

tr.

jltli

1969

till

Pas-

matcher skulle spelas emellan de bå-

torsexp., 520 44 Kinnarp. Fri da föreningarna. Den första -,' de tre
spelas i kväll på Tångavallen och
prövningsräft förbehålles.
man kan säkert förutse en spännande
Ä Kinneveds pastora.ts vägnar uppgörelse. I flera år har de båda iaIlenning Andersson
kyrkoherde.

gen spelat i skrida serier och det skall
därför bli intressant för hemmala-

get, Sllrtarps IF, att få återknyta behantsl(apen med den forne arvfiencl

en.

i

Slutarpsseger

pokaknatch

Slurarps-Roger

i

FOTBOTI

slayttetagen

KI}d}iEMO, KII\iNARP
I ilag kl. 19.00

mot Stpp?,totp
I[

fortsä{ter alt im;rrulera
.På tisdagen be_
s:grad-es, Stenstorp nted hela
6_p
Z--Z i paus, .Hernnralagets
:,rier
rruger Andersson srararle för vi.
huv_
uolrcrten av fullträffarna eller
fyra
val'av en på straffspark, som
ham_
rätt slälte efter amlra för_
.Sir.r.{ar,ps
r ran\t(apsspelet.

"UÄRPÅS

A-

KINNARPS IF A
Fretlag kl.

19.00

isarps slockn. stjärnor
rnot Kinnarps dito

äfå.n.

spelet väI
.,.1^tu"t:"p.höll
rorsta halvlek och skaparleuppe hela
aä Oess_
uronl
,en.rad målchanser, vilka tlock

ura..u^rnyttjadcs. I andra
halvlek et_
ter 3-z-matet rasade spelet i försvaret

ffiffiTB0l,!,

var fuut po
l* -ll.l,'Xi"iy{:d
Bra i_Stutarp var Hoser
"^,:,1_{:
och

Rotand Moberg. be
:.1":-r-"":r
rva*resterande
fullträffarna g.lorcles
Moberg och TomaJ'pettl:: Rolulg.
För Stenstorp nätaae K;eir
l.l.^11
rlnorrma:) och Kenneth Olsson
öeh
qrssa lva var också
de främsta i

TÅNGAVAILEN, SLUTARP
lircilagen tlen 2? juni kI. L9.00

VATTORP

raget,

hemmavänlig domare var

,-YS:t
h-l!
-Ujmanuelsson,

IS

IF_

SLIjTARP IF

Trädet.

I{innarp öuerliigsna i spel
men, "blott" 3-l nxot ltirpå,s
Slutarps Lennart Pettersson. skirjkar botien nästan in i kameran,
Segern i den lörsta pokalmatchen gick till Slutarp, som gjortle en övertyganile insats i torsdagskvällens match på Tångavallen, där siffrorna
skrcvs till 5-2 i hemmafavör. Flobyelvan sonr till en början verkade
aningen speltrött var i,lrnde{läge redaq ytp.;4l5Qa+k,.94iiydg l{ck stiilla
upp med reserver för bl, a, Lars Råberg, Äke Bergström och Rune Claes-

at/s-6q"
Hemmalaget hade den hetaste vil- reserven Rune Tid6n samt Olof Mo-

jan till seger i denna match och om berg. Målvakten Jan Claeson gjorde

rnan ser tiil försvaret som helhet låg flera bra ingripanden och kan ges ett
Slutarp före. Fyrbackslinjen Per-Olof plus trots baklängesmålen. I kedjan
Gustafsson, Alf Adamsson. Ilas3e An- var Ingemar Ilerbertsson en bra
dersson och Lennart Pettersson gjor- bollbehållare och kom inte så långt
de livet surt för Flobyforwards. Pla- och det var väl Jån Karlsson och
nens bästa mittfältsspelare var hem- Halvar Johansson som åstadkom farmalagets Roland Mcberg och i ked- ligheterna.
jan var det trion Håkan Karlstedt,
Målen: 1{ 18 min. Håkan KarlRoger Andersson och Tomas Petters- steclt, 2--0 22 nin. Håkan Karlstedt,
son sorn märktes främst, vilket i hög 2-1 38 min. Jan Karlsson, 3--:l- 42
grad gäller första haivlek.
min. Roger Andersson straff, €-1 47
Fiobyförsvaret inrymde flera indi- rnin. Roger Andersson, 5-1 53 min.
viduellt skickliga spelare, men, som Roger Andersson, 5-2 85 min. Jan
tidigare nämnts, var helheten inte så Erik Andersson.
mycket ått hurra för. Eivind JosefsDomaren l{arl-Erik Ernanuelsson
son var förstås en centralfigur och dömde med säkerhet.
han assisterades bra av i första hand
Geson,

BILLIGTI

BIL[, IGT:

-{q.

Till sommarstuga, husva,gn o. kök PLASTMATTOR fråu
7:* pr met. PLASTBAND ti[ vävning fuän 2:* pr kg.
FLOSSAPLASTBAND 4:- kg. NYLONVARF 13:- kg.
Morns inräknacl i priserna.'
Tel. 0515133298
S. CÄRLSSON, Ktogstorp, Slutarp.

-

Bengt Ceorgsto#o_Walskytt
ViiI

torsdagens vänskapsmatch på Kinnemo

Järpås

nellan Klnnårps IF

och

IF vann hemmalaget med 3-l efter å-l t halvtid.

Matchen fördes i ett ganska makligt tempo och ilet märktec på spelarna att det inte
gällde viktiga seriepoäng. Kinnarp var helt överlägsna I spel på plan,
men i avslutningarna brast det betänkligt Haite Kinnarp vunnit metl
ytterligare fem-sex mål hade ingen orättvisa skett, nen.målvakten Erling Svensson i Järpås var hart när omuilig.
.f .ålens rad: 1--0 Bengt Georgsson skytten Tomas Andersson
efter nick på hörna. Tid g min. 1-1 övrigt ganska jämnt lag.

i ett för

Tomas Andersson efter slarv av en
Bra domare i en ganska lättdömd
Kinnarpsförsvarare när 26 minuter match var K-E. Emanuelsson, Trädet.
gått. 2-1 Bengt ceorgsson i 32 min.

på straff efter det att en Järpåsspelare tvingats ta med handen för att
skydda sitt mål från påhälsning. Efter en kvarts spel i andra halvlek avslutades så målens rad, även denna
gå.ng rar Bengt Georgsson målskytt.

Bäst i Kinnarps lag var

Bengt

I Georgsson och Göte Andersson i anI fallet och Anders Ek i försvaret.

.Kul,

lGrolanda lF-Kinnarps IF 5-z
I l\{ålskyttar hemnålag: Conny JoI I hansson 2, Per-Olof Svantesson,
g

,i

I j Ingemar Mann, Kent Högluird, borI I talag: Jörgen Falegård, sjätvmåt.

I I I stolt sctt rättvist sluresultut, där
.iärpås mest frarnträdande spelare I ldock Kinnarp både utjämnade Gro| var
mv Erling Svensson och mål- : llandas 1{-ledning och tog ledningI
r I en i början av matchen. Andra delen blev dock klart Grolandas och
de kunde med fyra måi under de
sistå tjugo minuterna avgöra till sin
Medle,mrnarna i
fördel. Bäst i hemmalaget var per
Olof Svantesson och Conny JohansKinnarp.Slutarps
son och i Kinnarp Kent Bengtsson,

vägförening
kallas härmed till extra

sarn-

naanträde torsdagen den 2616
å Kinnarps pen-

1969 Inl 19.00

sionat.

Ärenden: Val av styrels€
sa,mt fastställande av år,smö_

tets beslut om ändrad utdebite-

ring.

Styrelsen.

Vartofta SK
Tomtens IF

l'loby IF

Iralköplngs BK
Vilske-Kleva BK
Falköpings AII(
lrar[uprnga.
t Grolanda IF

Kinnarps IF
Uppskjuten match:
Floby IF- FAIK.

770044-31,t
?51121-7:r1

641122-8 I

740317-16 8
72I4 8-73 5

6123 8*16
?11513.-34
7007 4-40

%h'at.

4
3
0

Kiinarps lF-Falköpings BK

I{innarpsepilogen gav storförlust
Ginspirerat spel - .1-6 mot l(ronäns
-*^-'*^D

hade det tilt

Fingal.

Ijusnacie något för Lfinnårp när Bengt
Per:sson efter 20 minuter reducerade
ti]l 3*1. G1ådjen blev dock inte långvirlig. Omgående stack Göran Blomqvist igenom och svarade för 4 -1.

Kinnarps ttstrocknadet'
rEt
Äsarp rn{'d 4-0
slog

5-1 kom

genom Kent Blonrqvist sedzrn han rundat utrusande målv:rkten. I{ent avslutade också målgöran-

l{innarps "slccknade .stjär'nor'" besegrade Åsarps "slocknade" med 4-0

gediget

inl.ryck, men det val, inte heller swårt
ait glänsa r,rot ctt för dagen myciiet
tafatt Kinnarpslag. I anialisspeiet

och de

i går kväll

på Kinneuro. Kat'l-Gustaf
tre av Drålen ocJr
li,olf Andersson ett. Bäst i Kinnalp
var l3engt "Blecka" Andeisson. Ållc
Johansson gjorde

bå<ia

Blomqvistarna Göran och Kent charrsen ail blolnmå ut för f uilt, Laget
don'lintrrade mittfältet och rlärifriin
grundlades scgern med idel "Smör-

bollrrr"

till

Torstensson och K.-G. Johansson.
Bäst i Äsarp: ntv Artciers Efiksson.
Eroland Johansson, Bör'je Johansson
och Torg Johansson. Bra dorr)are inför 100-talet personel var Arne John-

onl'allsmänncn

Krnnar"psiaget

viil säkerligen

sn:rpå

rast glömma denna tisdagskväll
l{etlvigsborg.

son,

De nämnda försvars-

spclarna är de enda med godl<änt bctyg. Aniallsspelet fick inget stöd och
rlärför bler. det idel halvhjärtade iörsök från deras sida.
f)oir.t:lten iI.jr,lmar Lindstraiid,
,trlin-.:rc lrlÄsre si., rrrrir till eIt bla
betyg.

Torestor'p,Marieclai 0 - 2

I{innarps Bcngt Persson svaracle

Ulriceharnn-Häliingsjii 1--3
'Irancino-. öxabäck 3--0
Kronäng l{innarp 6--1
Fritsla-Boräs AIK 1-3

1282

t273

Torcstolp
I{ronäng
Häilingsiö

11

Borås ÄTK
Bor'ås GIF

Kiunarir
Ulricch.
Tlanento
Fritsia
öxabäck

JF

1264
1255

1?

225.--977

2 31*12
2 29-18

Friluftsmöte

15

12

1234 519*28

10

!224

SLUTARP

17
16

11.44 316-15
lrLL

för sitt

IF
Slutarps IF

1&-28
7232 T 15*29

Slutarps Bageri

&

Caf6

r0TB0tt

SEMESTERSTÄNGT
rr.o.m. (/ t.
öppnar åter den 5/8.

Lrd_rR1'

6

.

Stenstorps.

lags mal och shjuter hrir rr:ot

Kronän!smålet.

2 30-16

73117-10

4{O-m

TÄi\GAVALLE\ Slutarp
tisd'a,gen den 24 juni kl. 19.0(

0ir. l\' \'iistcrgöliunrl sörlra

örby

Valtorp.

r0TB0rr

Båsse

I4aliedal

I

5

L6l6-64-

i första anfallet efter paus
gjorcie Göran Blomqvist 3--0. Det

"vVaidenström

Andersson och Kenneth

Z-t/O - 6e-

Slutarps fotbollslag är i gott trim
och vann är'en gårdagens vånskapsmatch mot Valtorp med fina 6--"t) efter 4-0 i paus. Tomas Pettersson svarade fijr tre mål och vardera ett gjorde Roger Andersson, Roiand IVloberg
oeh Bengt Hermansson. Tomas, Roger och Rolancl var lageis främsta
kedjespelare, rnedan försvaret var
jämnt. Valtorp korn med tre reserver. Bäst var lnv Uno Kroon.

linjen.
Redan

fick Jan

växten

6-0 for Slutarpr

Kronäng gjoirde två måI före paus.
Det var Kent Blon.rqvist som ordnade tili ledningsmål och det var Jan
\A/aldenst-röm som ökade tilt 2--0.
I(innarp hade b:ista chansen i slutskedet av halvleken då KronälJgbaciren Gerthon Persson med ait möda iyckades få undan bolien på mål-

ett

svensson, Gösta

,FBK_som
s[orsta
taget vann helt tack vare det_
ra, {ta- ts,lnnarps mindre grabbar,
som
vät så bra ute på planen, in:l",lld."
f,e nade något att sätta emot
i närBra i Kinnarpstaget var
flmneya,
f.ennart Juliusson octr Cöstä ltag_
I
nusson medan de bästa i FBK
vär S
rngemar

lF avsltrtaile fotbollsvåren rned en ordentlig b aklängesvolt. Det blev förlust mcd
hctra 6-l vid Iloråsbesöket mot Kronhng 'på tisdagskvällen, Gästerna spelade matchen igenom hiigliisi och
oinspirerat och ficli finna sig i en underordnail roll, även om siffrorna 6-1 var i nresta laget. Ilrablinirrgct
grnourfördes på mycket dåligt gtäsunderlag-bollen studsade nära nog hur som helst. f{ronäng behärskadg
även untlerlagut träst och gjordr: matehen igenom ansträngningar att verkligen spela bollen. Ilet r.ar frlirnst
tr{inrlarps mittenfiirsvar som hade en dag då inget sfärnde, Kronängs anfallslnän fick alttlör ofta fritt frarr!
och det var påfallantle hur enkelt de liom igenorn det beskedliga försvaret, där tracken Anrlers Ek ocir
miijligen också Conny Qvist
- också back - kom untlan med hyggliga betyg.

det nred 6-1-fuliträffen.
Kronängslaget gjorde

stig otof

::tt"9l'
.r\ystrom.

4e-6e

Borås (FT) Kirrnarps

0_B

ruatskyttar: bortalag: Christer
An.

8

T4NGAVALLEN, SLUTARP

1 juli kl. 19.00
MÅNSTAD IITSLUTARP IF

tisdagen den

8

1222 8 11--29.q
12 1110 9-31 3

NILLIGTI BILTICTI

-6q"

Tili

sornmarstu€ia, husvågl'I t:" kök PLÄSTMATTOR frått
i.ill vävning fran 2:- pr kg.
FLOSSAPLASTBAND .l:*- lig. NYLONVARP l3:- kg.
Morr.s inrälinad i priserna.
ö. CARLSS0N, Krogstorp, $lutarp. * iIeL 051;/33P9å

?:* pr met. PI-,ASTBAND

i

I

I
r
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Guncle Johuntsone l(inrc,arp

Iiirussegrure

i

??

i
i

jahtskytte
7h_6q.
RESULTA?:
Sammanlagt:

Slutarq, 4-3

sju.

Johansson,

Älg: 1) Leif Andersson,

Tidaholmy

Kinnarp, 133; 2) Gunnar Ek, Habo,
129; 3) Bo Lidholm, Lidköping, 127.

iWånstad slog

På tisdagskvällen möttes Månstatl
och Slutarp i en vänskaPlig uPPgörelse på Tångavallen, tlär gästerna efter en fämligen jämn match
tog hem segern metl uiltlamålet av

1) Gunde

38; 2) Gunnar Ek,

Johansson,

Habo,37;3) Gunde

Iiinnarp,

37.

Rådjur: 1) Arvid Svensk, Lidköping, 34; 2) Olle Emanuelsson, Tibro,
34; 3) Gunde Johansson, Kinnarp, 33.
Skeet: 1) Bo Lidholm, Lidköping,

72;2) .\hrle Johansson, Gudhem,
3) V. Oiofsson, Tidaholm, 66.

C
3
I
3
O

69;

tla-U.

Mot utgången är väl inget ått in-

Månstads-elvan visade när de väl

hemmalagets
man fick ställa UPP utan Håsse An- fann varandrå mycket bra. Laget val
dcrsson. Bengt Andersson i målet synnerligen jämnt, men några namn

gjorde flera fina räddningar och i
försvaret i övrigt kunde Per-Olof
Gustavsson antecknas för en bra insats. Roland Moberg sPelade en do'
minerande roil på mittfältet liksom i
fyrbackslinjen i andra halvleken. I

bör framhållas och det är vb. Bertil

Hermansson och chb. Bo Gustavsson
vilka dominerade i fyrbackslinjen.

mil

voLKSWAGEN 12oo 1964, 8.400

mil

mil
OPEL REKORD 1959, SBP, 500:sAAB 96 sPoRT 196b, 6.ooo

Tel.33262 eller

Ställningen i paus var 1*R
Karl-Erik rrrrurrrutu.or1" r"aaet,l

dörnde utan

Ulf Nilsson. Roger

Andersson svarade'för två mål ochj

ett.

1962, 8.200

3
e
9

t
3
O

3
3
3

O

i

O

zh_n. 8

if9Caaaaccaoaöoaotocaoöeöoaoao

kedjan var det Roger Andersson som
var bäst i första halvleken och Hå- kerr ett av de bästa korten genom sin
kan Karlstedt i den andra. I övrigt snabbhet. Matchvinnare blev dock cf.
präglades kedjespelet av för mycket Bo Anclersson genom att svara för
clribblingar.
i tre av lagets fyra måI. Det återstå-

IIåkan I(arlstedt för

.PEL REK.RD

a
o

Clacs-Håkcn Lundgren gjolcle e!t
mycket fint arbete på mittfältet och
var en av lagets bäster. I kedjan var
hy. Jan Robertsson i första halvle-

ende gjordes av

bilar i

oc
O/xC
Bil E Motor," Slutarp
i(t @
\.,/
v
34062

är bara att notera kommit i gång prov på ett snabbt
goda insats trots att korlpessningsspel, tlär varje man

vända och det

hra

o

I r-

örYo
3 RENAULT 16 1e68, 4.ooo mil
a RENAULT 4 L 1968. 1.Boo mil
OORENAULT 4 L 1965,6.000 mil
O
t RENAULT 10 196?, 4.100 mil
KADETT cARAVAN 1966, 6.400 mil
I opEL
oPEL REKoRD 196b; 6.boo mil

Gunde Johansson, Kiilnårp, segr ade sarnman-lagt' i Skaraborgsmästerskapen i jaktskytte sorn gick i Litl höping'i sön<Iags. IIan nådde samrnanlagt 133 poäng.

^Bes, r

I

klander.

Geson.

I
I

I

Götehorgare bleu hond,e och Frökind,sbo
Att vara verktygsrnekaniker på Volvo Torslandaverken och bosått i centrala Göteborg, och sedan plötsligt slå

sig ner sqm lantbrukare i
Fröje, Kinneved, kan tyckas
vara ett nästan oöverkomligt miljöbyte. Den sdm han
gjort det heter Leif Lihnell,
Göteborgare av födsel och
ohejdad vana, oeh han har
genomfört detta stora steg
mecl framgång. Orsaken ? Na-

turiigtvis var det en fiicka

med i spelet och hon hette
Asita Broberg från Börstig,
numera fru Lihnetl i Fröje.
Leif Lihnell gjorde rekryten på T2
Skövde och det var i samband därmed han träffade Asta. Sedan hjälpte
Leif till en sornmår i Astas föräldra"
hem oeh då vidgades hans vyer be.
träffande landsbygden betydligt.
"Visserligen hade jag sett hästar och

i

kor förut men mycket mer visstn
jag inte om jordbruket", säger Leif
Intresset för jordbruket var väckt
För tre år sedan flyttåde Lcif definitivt till Frökind och böriarle arbete
hos bröderna Gunnar o.h Rernhård
Hjortsäter som startåde sitt jordbrlllr

på Fröje

1963. Till saken hör att
Gunnar Hjortsäter är gift med en

syster

till Asta Lihnell.

Forts. på sista sidan

Leif Lihnell redo att starta höskörden med.räfsa, traktor,

hårdpress och lastvagn

i ett enda ekipage,

Göteborgare
Forts. från sid.

blev"..

3

De båda wågrarna Leif Lihnelt oeh
Gunnar Hjortsäter äger och brukar
nu Fröie gemensamt. De äger oekså
den närliggande gården St. Risa i
Grolanda, som drivs i sambruk med

Fröje. De har redan hunnit satsa
mycket arbete och kapitai för att av

::iii:l
j:iiii ,il:ii

de båda gårdarna skapa ett rationeilt
och bärkraftigt jordbruk,

Arealen har ökats
Fröje och Riså o$fattår sämmanlagt 1125 tunnland. Äv dennå åreål
ligger 160 tunnland under ploq, lO0
tunnland utgöres av beten och 1?5
tunnland år skog och annan mark.
Omkring hålften av den odlade jor-

Kinnarp kl. 14.00. Anslutning
kan ske från Axtorp, Alarp,

Sörby och Slutarp.
Välhomna äro alla bosatta in-

om Kinneved, Vårkumia och

Luttra församlingar som under
året fyllt eiler fyller 70 år. Makar följas åt oavsett ålder.
Anmälan senest fredag till
tel, 331 39, 330 06, 330 93.

den är mosse, lrälften fåstmarksjord.
Arealen ökal ytterligår€ genom åli

25 tunnland arrenderas till från ett
oar granngårdar. Fröjes åreål mirrskades på 1930- och 40-talen genom
att mark frånsåldes men tack vare
sammanläggningen

med Risa

har

Kinneveds Röila Kors.

man nu en areal som är betYdligt
större än tidigare.
Byggile rJälva om lådugården
Arealen här ökåts llten kanske

Svågrarna Leif Lihnell och Gunnar Hjortsäter
Gunnars son Jonas.

minst lika viktiga är förbätttingar produktion och funnit detta vara bäst
som man r€dån hunnit göra På går- för gårdar som Fröje oeh Risa. I dt't
den. Ett stort stes framåt tog man i nya kostailet på Fröje har man sr;m
vintras då ladugården byggries om. sagt mjölkkor och småkalvar medan
Det tidigare trånga fähuset fördulrblailes genom att man tog en del av
ladan i anspråk. Nu har man fått en
r}'rntig och ljus plats för mjölkkorna
finns utrymme för 48 såtlana
- det
samt för småkålvid
fotlerbordet

T}E ÄLDRES RESA
juli till Gällb]' och Södra Björkö. Avfård
med buss från Centrai$kolan,
måndagen den 21

vid en höpress'

T.v.

från andla gårdar och visst var det
lite konstigt och mörkt i början så
här iångt fr'ån gatubelysningen. Men
det är skönt att slippa stämpeluret

den rymliga ladugården på Risa får och det är roiigt och inspirerarrcle
ge plats åt ungdjuren.
att arbeta rned något eget. JordbruTill ungdjursuppfödningen tar rnan ket är ett fritt arbete - och arbete
alla kalvar fr'ån gårdens låglandsbe- finns det gott om på gården.

Leilf Lihnell börjar redan bli acksättning. De bästa lägger man på tiil
de övriga, bl.a. tjurarna, säljs iimatiserad Frökindsbo. Av götelivdjur,
varna. Svämutgödsling har orduats till slakt efter ett par år. Förra vtn- borgskan hör man inte så mycket
och ett nytt mjölkrum har uppförts. tern hade man sammailågt ömkring när han pratar - men väl uttrYek
I det finns bl.a. en releaseranlägg- 160 nöt, nästa vinter hoppas ägarna och tonfali lrån Falbygden.
ning. Ett önskemål är nu ätt mejeri- vara uppe i omkring 200.
Frågvishet och intresse
föreningen kan ordna med tårrk'
Svimrppfödningen skall också ökas.
Leif visste inte mycket olr jortlbämtning,
På Fröje har man nu ett 60-tal svin
En sådan utbltggnad åv lailugården men det är meningen att antalet bruk när han börjadö men han hår
varit frågvis och satt sig in i den
hade naturligtvis blivit myclt€t köst- skail stiga till 120 så småningom.
sam om man skulle anlita lejt folk.
De nya ägarna har också brirjat ena detaijen efter clen andra. Hån
Np gjorde Leif Lihnetl och Girrtnår med täckdikning av lastmarken, ett har också deltagit i kurser och läst
Iljortsäter ön stor del av arbetet arbete man skall fortsätta med. En facklitteratur.
ejälva i vintras. Egeniligen börjarie del av jorden är nämiigen i behov Har man det rätta intresset går det
de redan i ljol somras, då de sågåde av dränering. Hittiils har omkring bra att göra ett så radikait byto av
vifket från egen skog på gårdeils såg. åtta tunnland dikats på Risa nred yrke och miljö.
För det intresset kan Leif rätt
MaskinParken På gården hår de lejd arbetskraft, men det är meockså byggt upp. Fyra traktoref hår ningen att Lihneil-Hjortsäter sl<ali mycket tacka fru Asta, misstånker
tnän till förfogånde. Hösköialen ex- försöka hinna ned också den detal' ..:
Runi
empelvis sker i största möjliga ut- Jen själva,
3träckning maskinellt. Före traktorn
går en räfsa, efter traktorn följer en
l"ruårm sköter tljuren
hårdpress som gör balar av höet och
Tack vare pianering och moclern
efter nressen är kopplad en vagrt på
vllken balarna staplas. På rännena utrustning klarar de båda grirdsägarhar man skulltorkar, tråde i Fcöje na allt arbete.t Vi kan tiliägga att
de har god hjälP av fruarna Karin
ocn på Risa.
En del av återväxten läggs ner j och Asta, som sköter om djuren oeh

ROKilND
Stolsttild

i

Slutårp

Natten mellån tisdagen oeh ofsdagen stals i Slutårp fyra trädgårdsstolar från en trädgård. Stolartra är
i stålrör och hår förmodligen hämtats
raed bil. Potisen är intreseelåd av
tips från eventuellt vittne.

Slutarp
Semesterstängt
9/7-2317

AB L. Gustavssons
1l'Iöbelaffär

iilo, Den har också gårdens follr mjölkningen, och det är inget litet
arbete det. Dagsmedeltalet för de
byggt själva'

36 mjölkkorna är 18 kg mjölk.
Förvandlingen från storstadsbo tili
Kombination kött-miölk
gått bra, tycker Loif
I djurskötseln hår man gått in för jordbrukare har ligger
ganska långt
en kombination av kött- oeh mjölk- Lihnell. Fröje

o
a

En ilel köper för dYrt
a,ndra köper från

Lars Gustafssons
Möbelaffär, Slutarp
a Allt i mö;bler och s'offgrup-.
O per, bäddsoffor, tak- och
o golvarma;tur, mattor.

o

Tel. 0515i331 79

<|t-64'

Asta och Lelf Lihnell framför det vackra trostadhuset på Fröie'

- Id6n att säija gräsmattor i färdigt skick är knappast min egen utan
snårare fnina kundeps, säger hr Bro- |
wall på Mönarp. Verksamheten bör- |
jade med att vi levererade s.k. Top- |
dressing till golfbanor, en trlanclning I
av jord, sand oeh göitsel som 1äggs I
på greenerna. Siitaget på banorna är
, emellertid hårt oeh de behöver ofta
| "lappas och lagas". Det amerikansha
I sättet att lägga ut färdiga gräsmattor
I tycktes i sådana här fatl ypperligt I
I och vi bestämde _oss för att utöka
I vår verksamhet med att odla gräs- |

FAI-KUPINGS TIDNIISG Torsdagen den 17 juli 1969

f1

!.
l.tt'o,S(ftuttu prod,LLcerus
L tnetet"t)dw"u,
/Vy jordltruhsp rod,ul$ pa, Fulbygd,en

I
I
I

I

I

l!tli:l::l

mattor.
tl
100.000 ne
|
En grundodling p' 1Cr0.000 m: motIsvarande
den efterfråean
I

I

I
|

som fanns
starfades för några år ädan. En gräsI

I

I
I

matta behöver nämligen

sig för att

bli riktigt tät

2-3 år

I

|

på

I

och vacker.
Rotverket måste också ha utverklats

och vuxit samman för att

I
I

mattan

I

slrall tåla transnorten.
I
1 Nar lrfr*ttä#''"u"r"= r.råi äriier.i"it,l
lPar års tålmodig anslring skärs'denl

i
till

I 2,5 m. långa remsoi som rullas ihep l
en behändig rutte. 15
väeer j
I
I bitarna som efter "skörden,' genast I
I lastas på lastbil och transporteras till I
I sitt nya växtställe. Mattan skali helst I
I
I

kg

lägeas omedelbart men tåI. om den
vattnas, att ligga staekail nirgon dag.

i

tlr.l
"Strimlorna', borta
|
I Mattan är väl rotarl i matjord onh
I kräver därför vid läegningen inte

I

I

I

större anstalter än en finslipacl vta
I där håIigheter är utjämnade oeh ste-

I

I
I

I

grl e.rna ru-l -'
F^""u- fortf*ttarie. trå-n
I las ut och fogas tätt samman i ett
tegelstensmönster. När mattan ä"
Iagd strös Topdressing på, borstas I
I
I

ned och därefter grundlig vattning.

Efter 3*4 dagar ,kan man

I

klippa j
mattan och sköta don som vanligt.
Irrgen människa kan se att gråismat- |
tan några (lagar tidigare befunnit sig
I

'l
| ''strrmtåt' flilslåno.

i.strimlor om 2,5
Arbetet i frill gång på Mönarps egendom utanför Falköping. Gräsmattan skärs i.strimlor

m.

gräsmattor i metervara. Ur
På Mönarps egendom utanför Falköping odlas gräsmattor
stora, vi.dsträckta gräsvallar skärs pry'dliga remsor ut, rullas -ihop och fvakt,as bort på lastbii. Snart ligger bitarna fint hopskarvade på sin nya plats och efter ett par dagar syns inga
sp,å av att mattan nyss varit s'önderÄkuren i bitar, vardera en kvadratrneter.

I

I

Leveranser ör'er hela landet

I

I år har den först sådda gräsmat- |
tan blivit färdig att skära oeh leve- |
ranserna hår kommit ieång. En stor
;

areal kommer att F"rrere"as till
Stockholms golfbanor tiksom till banor på andla ställen i landet. Gräsmattorna lämpar sig också fint för
antira idrottsanläggningar fotbollsplaner o.s.v. Storbyge.mästare
beställer mattor till sina byggen och
villaägaren tycker det är ett smär't:
fritt sätt att snabbt få tomten klins

(lot nya huset vacker och välvårdad.
Senaste leveransen gick till Hanclelsbanken i Stockholm som snabbt ville
förvandla sin asfalterade bakeård
till en grönskande oas.

Krestin

I

i TIDNING Torsdagen

den 2tl iuli 1969

i

lO-åriga Frökindsgården Kinnarp
ett foredöme for andra ålderdomshem
Frökindsgården

i

Xinnarp

fyiler i år 10 år, ett jubileurn
som inte celebreras på något
särskilt sätt och varör skulle
man göra det. Det är inget
speciellt med tr'rökindsgården

De äldres

resa

Kinneveds Röda Korskretg anorrlnar på måndag, den 21 juli, de åldres resa, som går till Gällby och S^
Björke. Avfärd sker med buss frå.n
Centralskolan och anslutning kan
ske från Axtorp, Älarp, Sörby och
Slutarp, Riitt att deltaga har alla inom Kinneved, Vårkumla och Luttra
törsamiingar som fyllt ?0 år - ma-

kar får följas åt

om man ser den ulifrån ocir
inl"e tråffar dem som bor och

oavsett ålder.. Än'

mälan skall göras senast

i

morgon,

fredag.

arbetar där. FT gjorde håromdagen ett besök på gården
för att bl. a. kontrollera påståendet om att det råder en
speciell för'trondefrill anda
dår, en anda av väniighet och
trivsel. Påståendet stämde
och mera till. Man har tiil
och med ringt från andra hiill
för att höra hur man i l(inna.rp kan undvika splitlringstendenser som lå{.t kan kom'
ma till uttrl'ck bland personalen oeh mellan personalen

Byggladsdispensenra

Poliskonstapel

Leif

Lundgren i

Fyrkanten, Slutarp, har hos regeringen bewiirat sig över att han hos
länsstyrelsen fått avslag på siu begäran om dispens för att uppföra eti
enfamilJs bostådshus på en tomt av-

styckad

från

fastigheten $lutarp

i Kinneveds
socken" IIr Lundgren anser att €n
byggnatledispebs i detta fall inte
utgöra något hinder för en iämplig
planlösning av det området det här
Backgården 5:8, 5:14

gäller vid ett senare tillfätle.

och vårdtaga,rna.
Berörda parter vill l{anske intc
sägå det rakt ut, men Frökindsgårtlen har blivit nägot av €tl föredörne för andra hem. l)e som bor
där trivs med varandra och perso- !'öreståndarinnån, syster Ingeborg Andersson, och hennes årbetskamnalen trivs med dem som bor där rat, fru Gull-Britt Hermansson vid FrökindsgårderW entr6. Det där
ocir med sig själva. Viktigt att kom- med kamrater är mycket viktigt.
nra ihåg.
Det var clen 1 mars 1g5g som d€n kjndsgården är fru Elsa GustaJsson'
deren av Frör;inrlsgå,å"" to*"lHon tvcker

i'örsta
hrul<. l)en gången gällde dct z0|i""'."Y'"":..' ,ll.,,lX'",iiTji?l?liiL1 tl+i+,itliittffiffii#i+ii.ffi;
Jas trivs vä]di8t brå hä!' s?ge:
vår'dplatser. {Jnder
årens i"pp
-pr"t"""-*pa-'i,"*Ååti"
kaf"a*: I l"nu"..lö:t runt personaiens }o:t'
irl,rr"""f
,"
It" clen ze juni igeo togs ytterligarolfebord..när FT tittarle in;
loch
It+ i nrut. Ana platser är'uppta"gna l ;-Fä.".ttli:31i,.
gör ::
inte'
man
och/ nåsta stes btir utt u"r"i''p"t,5i* | L::: "9:t
Förhållande!,
*",tlt"
.t"nr.u.t-- iiu" I
ett
.j-ö*:!lld"i1i:
'ärslåge'heter
Frökindsgården^ Allt för uiia" g;*-lnan och,personalen är gott' Som
ra också skan kunna t" ga'a""'-"å."rj"t i !:L-1lP!"',t^
:jd förhåUande
långi i
ett sådant
"ll:i?,^Iljätl:i-P:
vice i anspråk om cte så ;il;;. -*.-lfrån
| $"""
på alta ålclerdomshern. På Fröär. alltså
rll*aå rrnt
*ll
väl , iiltsnrrn<eo,
är
tillgodosel.t med
speciellå äldrebostäcler bland iio*ä"- | kindsgården - dåremot beskriver alla
andan som den rätta'
neus 1.g30 invånare.
I
får vårå taclcsamma som
En som var. med retian då tornten L
l'i på.
ett sådant här stålle, 8ä'
stakarres ut
nuvarau,t" ;;;;;larbeta-r
'ar
nalkamrer Hilding
varing. vi rär I ser, Mimmi Jonsson'
jlt.:?:
vara mer än nöjda merl "resuitaä |
"-11, -L:l_""-:ä:9"i,_1it-lT
n" Vär klart' För att inte
rii"
b;;il-;;
ä
;il;;-il
inäi
-- - - | $.lt^-1tn'1:.
positivt om
lalla
områden,.tycker han.
lriskera- ått skriva för
Föreståntiare för Frökindsgården I aet net" .:"1ti1i9" _11 T""111{:
som bor där. Vi kom in på månfärär sedan de. zb
I
äret syster Ingeborg """";;;;":ö;;;
auoersson, ;'go- iaer o.:lt. $". av-varie även om-det
mest om FröJan" iätt och'siäti. l"t-ai-uit n"tl::jlll-'FjYis hancllacle
]samarbete här'. Personalen kån galxtnolearq9tl.- ..
från en avdelning tifi er, ,r,rrJn .äi | "..- .l"g trrvg bra här, säger derr
ra ett handtag om det
llö:"i-:t
ha
hjälper T:d'_-l_*::":l:l
oss när vi vill ::
bra och J.'.?111
vas. anser hon och tr. "k;ii;-;*;å:
ää'
|
h,ä{
åtj;-d" g.töi!:i!
""fr-ä5
med pensionärer på en t"t r sr"".- lnåcot'.Det l1T
skapet. Att dessa turer, at"t åä'ä" f kvar hos mig bara för att växla
vi
inte är så långa, är pop"ra'u-io.å" ll?S:l ::9,-"t1":å*,T-iu-tfevlist'
prata om.
stå ktert för aila. Unn irJ. i*"*."5"- | ttitt"" 8utid. nå't att
seu pa i,"rom"* i"oa- 1.^T:"ll* -t'.*^I]^::t:.såtta ut' Dct
sökt Äsarp och
ifrån'
I rrr.rÅrr"i' i
v";a;iå- ;.t irr,r -uu i,l'd"
:l
-!ot .utrvckiige'
Personalen har inte svåt'i för att
nal' uel (ulr.
Inte 6om intagen
I
cäcor r{qrr
r{erlc<nn
ä
skratta, säger
Karl Karlsson.
i
,^jT":-"1T^,:1tT:X .,.,r -Å Ln^ chroflq
.

I{elgsmålsbön i Kimreveils hyrka
I Kinneveds kyrka hö1ls i lördags
helgsmålsbön med orgelmusik. Offi-

ciant var kyrkoherde Andersson,
Kinneved, som höll predikan med
ledning av den kommande söndatext. Under gudstjänsten sjöngs
psalmer och kyrkoherde Andersson
gens

framförde några stycken på

orgel.

Han spelade bl. a. Liebster Jesu wir

sind hier av Bach, ett styeke av
Daniel Olsen samt Nu vilar hela
jorden av .Walter. Helgsmålsbönen
var relativt välbesökt.

Den som syster Ingeborg i sir
tjänst kommer mycket i beröring
med är kommunailtamrer . Hilding
Våring. Är man föreståndare för ett
ålderdonrshe$ måste rnan

ju

disku-

terä-mycketsiffroi och vad är
naturligare än att vända sig
munalkamreren.

till

dr1

kom-

Samarbetet är' alla tiders och

- blir ofta en kaffepaus näf hån
det
kommer tilt Frökindsgården, säger

syster Ingeborg.
Undra sedan på att de som besöker
Frökindsgården. däribland FT:s utsände, tycker att hemmet i sanniug
är trivsamt.

Köket tungarbetat

Det enda personalen ftirkiarar sig
Har inte hört nå'n som inte
' lilt rnä'LitT^u".ä!"r^i;;;i#pJ
inte är lite missnöjd med är att personal"\'i slåss
sråss inte"
Ti-f
*#t*täl;fj$å"X?i'"
rfr:i
I
belåtcn
med Frökindsgården, säger
säg
En av' ctern som arbetar på Frö- |lt.rr.on.
rn.fbelåtcn.m-ed
t.ts.on. -"årii""
r"* egna
Ens
ug11 *läktitrnor
*rai.iirrgar kan
kal rn.
I
lnatsalen är för trång rned tanke på
racobsson'

inte"

-

vi har, en snälr antalet anställda 10 fasta plus eri
ä, lh" ,.r"cor.
extrapersonal * och att stora kölnre onska oss mera och jag är del
ll l snälla.
I
ket
är
för
iångsträckt. Det är rätt
ro lflii'l-trt,,::: #"ä.::","'åioål
tror jåg
a* aet
der är
er ro,llll"i-t::::]n:;,3;'.,i1ari
iås det, art
tungarbetat.
Ul"Y'il*
'
[1"':'ö*
1o{ 9or
gfi"t
här är också alla
aila iider.s.
iicler.s. Tycker
in_
I I ti.t ,ra*
kommer in för ett Då
,a-" de
ä"-f.ä,i.ä'ir-fOr-*ti
o" |lnar
Kommunen3 nettokostnader för
vara
på
bättre
än
l'röKinnarp f loä. rrtn"
rna" känner sig som vän å"rl!q
;t lfl"j5j-I*"
(praktikant)
kant) önskas i Kinnarpflo"a.
Friikintlsgården var i fjol drygt
{ut"tun
I I r^_*^ ^aL
i*+Ä
,*,
r,,^_l
liindsgärden.
--^_ ty..c-rl^rrrqsxdtuc'r'
inte -^i,
som inragell,
220.000 kr.
fiån mitten aV aUgUSti,
I lhemma och.
| I kcr fru Pettersson.
Tel. 334 93,. fru Svensson.
lr;--;;;;

;;";;;;'i;;

HEMHJÄIP
HEMHJÄIP

I

z,,ll7-6a.

STUTARPS KUARN

Frökind inte nöit
nrcd uiigaerkets

Semesterstängt 2f8 t.o.m, 9lS
z'ttv'.4'

nörruo

s'L,u{n"

På kommunalt håll i Frök ind är nran inte särskilt helå.
ten över det svar vägverket tillsänt kommulens hälsovårdsnämnd med'anletlning av eu skrivelse sorn från nåmnden
ingått till vg.g-t'o6igheterna. I en av hälsor'årdsnämndens
ordf., Sven Andersson i Br ismene nntiertecknad skrivelse
frågades om vågr,'erket villc svara för renhåIlningen längs
allmänna vägar i kommirnen.
nn. skriver vägverket t .n,l:åå::i,å11":å-;::
n sis nå

,jl,

;fJ;ff:

KINNEVEDS
PASTORAT

I
I

Församlingsdelegeracle kallas

|

flelgsnrålsbön

I Kinneveds liyrlia spelas 'vitl att s,ammanträda i Centralskohelgsntalsbönen på lördag av orga- lan, Kinnarp, fredagen den 1
nisten llårgareta Thor bl. a. Nlosens augusti 1969 kl. 19.00.
lVöldikc "Dcn ljusa dag fr.amkornÄrenden: Se ans,lagstavlan.
llten ar,

I

I

I

I
I

Ordf.
1,

ntr dei kommuner iåter ju stå-ll

Vägförvaltningen får härmedJ

- längs vägarla för kommunala
nteddela att renhåliningen för väg- | Oa
l'örvaltningens dei är organiserad en- I rnedet men personligen anser .1ag aei
lict töljande: Under våren utförs I svårt aft få tas i folk som är villi:;
städning av slänter och diken, rast- | att utföra de,lta arbete. I frtif<iiA

ll
l!

Tillkännagivanden
ll
ll
och uppställningsplatser utmecl deltråtter vi hårt på att det är vägför-j[
mest trafikeråde vägarna såsom E 3lvaltningens sak att sköta om det. li
och vissa genomgående riks- oeh I Skrivelsen har ännu inte närurare ll
länsvägar inom ramen för de resur- ] skärskådats i komlnunens olika in- ll
ser som stär till förfogande. Töm- | stanser men har redan väckt upp- ll
Härmed meddelas att våra brödlinjer inte komrner att återningen av de av vägförvaltningerrlseende på andra håll. Kopior avll
upptagas
eifter semestern.
utplaeerade sopkärlen utförs som re-lsvarsskrivelsen har rekvirerats fränll
gel en gång per vecka samt underlormuo och Vartofta kommuner ochll
Vi tackar våra linjekunder för visat förtroend,e under åren och
semesterperioden tlå gånger perjvissa kontakter har även törekom-ll
hälsar Er och alla andra välkornna till vår brödhutik i Slutarp.
vecka utmed de vägar där turist- | mit mect personer i Redväg.
ll
l_
trafiken är störst.
Butiken öppna,s åter tisd. den 5 aug.
I
a
Vägverket har åtagit sig denna l. _
form av service utan att vara därtili I I
juridiskt skyldig. Orsakerna till att I I
i;:ä,#,':iliå"*:'ä::åt'Tli,:ii:iT
\th-61.

$lutarps Bageri och Caf6

I I-F lRöxt
itD_
RöntirD
Frökind
nh-q.
l:ä ä'"å:X}il" ?';1i"iåTT"$:l1 \<I7/
-|; På grund av rå.dande torka
eller fritidsstugan till
av
.,1 |
lj
TJ
|
,
i
-..
ifff',fil:ii'"ffåHå1"'äå :.:å:'å1ä Il Fräck *töId
och onormal vatt'enförbrukning
vilka
är
för det
i

I

,ar herr skviias pa oe irarrRanrer €

i

den

de

endast

väg-

avsedda

.

av- | |

f'allsomuppkommerunderresan.

ll

-

.

Al

,

..
7-

o

förbjudes
all bevattning

I

ii I SIUI,ATUr

vi är inte nöJda mea svaret sager Sven Andefsson till FT. Det är | |
ju inget direkt svår på or -"*--'^-'-^' 1 I

I

o

I

;ä"ä'il;ll AgUfe'8&g
p{f
L'

viu

i

i

städa de armänna
kommunen, ulan det verkar soml

Slutarp
,

IF

l:*mln"ff"'Tnå;:.-å:
I sorn äger sakerna - r.ärtla ca ;On

II

l)af r-or
i' onsdags som Varaslätts'-'
-''
I bon på'noped hom till Stutarp och
I

^r
la,{ll
la
Slutarp
l.3l,f-+ I:f
I

.,:r

,,.

| | | av dem låna ett fyrmanstält som han
-l.l I lovade lämna tillbakå på lördag. SeI l l nare fick han också iåna sovsäck

Järnvägsparken

^-;- | t"*tjänst. Kh. Andersson. Kaffei[

Kollekt.

Fq1r.r"nu kände inte mannen

- I | .u" hade änctå lånat ut sina ägod/---' honom.
'-- till
Kyrkobröclerna ll iar

Pastorsämbetet

är

KINNSMO
fredag 2i8 kl. 18.45

Vinninga AIF_^
Kinnarps IF

anslutna till

det kornmunala vattennätel

Lediga platser

By ggna,ilsniimrntlen.
|

|

|

'

skrivrnaskinskunnig

Ltg' bl"

Växeltelefonist
sökes orngående.

X'am. med 3-arig

flieka önskar

Henrhiälp
ftån 15 aug. F?u Beri't
rmrdl,sson,

tel. 0515/33119.

AB Kinnarps Kontorsmöbler
Tel. 0515/33370

plats att bo. Han slog sig i
| | saknacle
et
Ililslang
i I siang med poikarna och fick av er]

lll "T ,:l$:;. körde en bn rram tlr
han slasit upp tältet och
Söndag k,l. 14.00 Friluftsguds
-. -::
I ll sakerna
{lt^T där
lastades in i bilen som kötdc
|||
server.ing.

tigheter sotrt

i Slutarp. Ett tält, en sovsäck och

ö"

-

spridareånorclning fnå.n de fas"

I

Anmälan till träningslägret I kr - är i l5-årsåldr'rn och sag på
meC börja,n fredagen den 1 aug. I når Varaslättsbon och err annan
Avresa Mobergs kl 16.00. An- | Ferson lastade in sakerna i en hil
mäian göre, .,ena.t onrsdagen | ::" 1,":::1"' fsaya vnrken r'åsaingripa utan larmade
den 30 juti tiu tel. 332 78 et"ler | *:,:IL-::"n
t-alköpingspolisen soln nu utreder
I
331 83'Z;"1;"och 332 66.
!'art poikarnas ägodelar tagit r'ägen'
Ctt'*XA
,,Ir ttr'r'

av trädgårdar med slang eller

FOTBOtt

||

Fältvandring
anordnas hos Åke Gustavsson, Lyckorna, Slutarp
rnåndagen den 4 augusti

kl

13.00

Aktuellä växtodlingsfrågor, spec. växtnäring, va'llar och
stråsäd diskuteras,
N{edv. Lantbr.konsulent C-G

Pettersson.

Välkornna!

Sa-

Slutarp-FalköPings

i

kvälten

oaooooocoooocoaoc+ccoooooooto

BK 2-?

BK vann På

måndagsSlutarP med hela ?-2' och

Falköpings

Beg. bra bilar

var tremmalaget överlägsna framförallt i snabbheten. Bäst i FBK var
I Lennart Filipsson, som Håkan och
I
I

Jonny Johansson. Medan Roger Andersson var det skinande ljuset i

RENAULT 16
RENAULT 10
AMAZON Herrgårdsvagn
OPEL KADETT CARAVAN
OPEL REKORD CARAVAN
SAAB 96
SAAB 96

IF hemmatränade
Hårdltörning gav resultat
Untler tiilen 28.? till och med 31.?. hade Kinnarps IF träningsläger på
Kinnemo untler letlning av Bengt "Blecka't Georgsson och ilIarthel Johanssou, Dagarna var upptlelatle i två pass. Dtt pass ägnailes åt konditionsträning'vitl Klosterströmmen i Utvängstorp, tlär det fanns lagom kuperail
terräng lör att spelarna skulle få "plågas" riktigt och stärka sin kondition
inför kornmanrle serietluster. I alen pressanile värmen blev det extra hårt
viil löpandet i upplörsbacke med en man på ryggen' och varje man hade
att awerka minst en löpning uppför per pass' Efter att ha kämpat under
tre hårila förmitltlagstimmar kändes tlet skönt att få komma till tlukat bord
på Kinnarps nya pensionat, och äta den goda och vällagade maten som
där erbjöds,

1962 bytesrnotor, 6.700 mil
1960 9.000 mil

Sa,mtliga bilar med 3 månaclers garanti.

AB BIL & MOTOR' Slutarp
Te . 332 62, 332 92

*tr'64'

aoöaaoö...öööööööoooctoottoaS
FRILUFTSMöTE I SLUTARF SöNDAG T5
i Järnvägsparken. Vid regn i Missionshuset.

"lr'tt'

Eftermiddagspasset ägnades åt boll sista matchen i höst, men osvuret
och teknikträning på Kinnemo, och är bäst. Vi ijnska lycka till under
här fick spelarna öva in många nYa höstomgången.
KUL
grupperingar för att lura motståndarna vid frisparkar och anclra till-

i kommande matcher.
I träningsiägret hår samtliga A-

1968 3.600 mil
1967 4.300 mil
1965 9.500 mil
1965 5.400 mil
1960 9.500 mil

Medv.: miss,. STIG BERGMA\ past. Bertil Srikssorr,
2 holläntlska pojkar, Folke Pettersson. Kollekt.
AlIa välkomna!
qlc-64.

fällen

lagsspelare med undantag åv en som
semestrat deltagit, ett flertal B-Iagssoelare.

Att träningslägret gjort nytta fram-

går

al

resultaten

i

träningsmatcherna

under och efter lägret. På tisdagen
den 29.7 spelades mot Blidsberg och
hår blev det förlust med 3-2, fredag-

en den 1.8. spelades så mot div. IV
kollegån från norra gtuppen, Vinninga
AIF och här blev resultatet 3-3, och

som sista match före

IFK Skövde med 3-0 i

mån-

daes.

Om man kan prestera samma sPel
som nu senast mot IFK Skövde så
bör'det inte föreligga någon risk för
att laget skall åka ur div. IV efter

€lg- 6q,

Kinnarp-Vinninga ll--3

Fredagskvälleru vänskapsmatöh mellan Kinnarp och Vinninga slutade 3
efter 2--0 i halvtid, Conny Qvist,
-3
Kjell Johansson och Bengt Georgsson svarade

för Kinnarps

måI.

F0TB0l,t
1långavallen., lilutarp
söndagen den l0 aug. kl 1J.$t)

b,dsr'ära

IK

$lutarps II,'
Lörtlagen den

Tångavallen, SIutarP
måndagen den

4

arr.rg.

kl.

19'00

Falköpings BK
Slutarps IF

Det är åter serlefart på alla lotbollsfront€n I går spelades en nd
matcher I den första höstomgånBen, i dag och i morgon är ilet lortsättning. På Kinnemo I Kinnarp gästas hemmalaget av öxabäck och bör
klara båita poängen mot gästerna rom lntar Jumboplatsen. Vårens match
I öxabäck gav klar vlnst lör Klnna4t' f,gmmaleget har nomlnerat hetton rpelrre, allt enltgt reparat lag uppctiillnlngsruta.

KINNEVEDS
KYRKOGÅRD
På gnund av rådande torka

"Iö.00

IIr l]

I div. V-fotbollen bJuds t dag På Borgunda och Tomten som resteranderbyraffel I Sandhem. Returmatch de match på weekendens spelpro-

oc'h

mot Mullsjö, vilka vann
drabbning med 4.-1. Det är

vatteubrist uppman'as gravägare att iak'ttaga störrsta möjliga
sparsamhet. Medtag om möjligt vatten hennifrån.

för en stor folkfest kring

I

Kinneleils Kyrkoråil

,o
{Ira-t'

friluftsmöte i Järnvägsparken, nu

anordnad av Miosionsförsamlingen.
Vid eventuellt regn hålles mötet i

Det blir

medv€rkån
av Sydafrika-missionären Stig Bergrvlis6ionshuset.

man, pastor Bertii Eriksson och de
bådå houändska Pojkarna Koos den
Hoiiander och Peter Roman' Mötesleilare är Foike Pettersson. Koilekt

-Lärarhögskolan

$re

-6\

Vid ldrårhögskolan i Jiinköping har

HEMHJÄtP

svrr'

4lt-btl.

arenan. Mullsjölaget ställer upp som samman med Falköpings BK i dag.
favoriter, men får det säkerligen inte I Flobygruppen möts i dag Trädet
och Åsarp. el[S-bq.
så lätt som i vårens uPPgörelse.
I femmanfotbollen möts i morgon

4ls-6q.

I

Lagen på I( lnnemo
öxabäcks IF

1
2
3
4
5
6
7
8
I

Kjell

Gustavsson

il

12

a

Klnnarps IF
Stefan Johansson
Bengt Persson

Kjell Skoglund
Kjeil Bengtsson

2

Kurt

Steffner

4

Tord Torstensson
Claes Göran Göransson

Tomas Gunnarsson
Sigge Bengtsson

D

Anders Ek

6

Bo

Kurt

3

Bengtsson

Bengt Rydström
Samuel Kristensson

10 Manne

på mellånstadieiinjen preliminärt in*
tagits Björn Leifler, Slutårp.

(praktikant) önskas snarast i
Kinnarp. Litet hushåll, 1 barn
(11 mån.) Hursmor lärare. Rum
finnes. Te'l. 334 93, fm svens-

vårens Bram.
Derbyfighter bllr det oekså I dav.
bäddat
Såndhems- Vl-spelet. Rapid drabbar på Odenvi

1

I'riluftsmöt€ i SlutarP
Söndag eftelmiddåg blir åter €tt

uppbäres.

$ aug. kl

Åriarps I[r' B*$tutarlrs

Öxabäck Ifinnarpsgäster
Derby Sandhem-Mullsjö

seriestarten

rnot öxabäcks IF På lördag, besegrades

Fotboll

Gunnarsson
Göran Arvid$son
Bengt Bengtsson

8
o
10

Ivarsson

Bo Johansson
KjeU Ahl
Conny Qvist

Bengt

Georgsson

Christer Claesson
72

Gösta Eek

13

Staflan Nielsen
Samling Kinnemo

14.30.

Domare: Sven Johansson, Skövde.
Lln.iömän: Charles Johansson och Bengt Johansson Falköping.

KINNEMO
i dag kl 16
qtr4ol'

öxngÄcK
Söndag

- KINNARP

kl 11: GöTENE B-KINNABP

B

l.{orra Redvägs jaktskytteklubb anordnade
var ftirlagd till Baggehvarn i Solberga

i

Johansson, Kinnarp, som kla,ra,ale 100 poäng.

tzlg4q (**

söndags sin

trailitionella jaktstig.

Banan

ett

vidunderligt naturskönt område dår Ätran gör sina första trevande försök. llånga skyttar haile lockats till tär.'lingen sotir
gick i ganska lagom varmt väder. Banan fick ampla lovortl. Lagom svårighetsgr&d, omväxlande, trevlig, jättebra var några av orndömena. Bästa skl'tt på jaktstigen blev Gunile

a,r{t^J.)

n".ottuti

Jaktstigen: 1) Gunde Johansson,
Kinnarp, 100 poäng; 2) Göte Brors:

Post och bank kan få lokaler
hos Kinnarps Kontorsmöbler

son, Ljungsarp, 94; 3) Helge Claesson, Gudhem, 94; 4) Bengt Åkesson,
Kinnarp, 93; 5) Gösta Persson, Sätuna, 93; 6) Äke Blom, Kinnarp, 92;

7) Göran Hermansson, Sätuna, 92; 8)
Rolf Augustsson, Åslätt, 90; 9) Arne
HåIlander, Dalstorp, 90; 10) Aimo

Lidköping. 106 träff: Rune nnoksTrapbanan: 10 träff: Kurt Johans- son, Ljung. 100 träff: Bernt Svärrlh,

Gustafsson, Kinnarp,

89.

son, Berghem, Rune

Knutsson,

Alingsås , Rolf Karlsson, Kinna, Stig

Björk och Gösta Larsson,

Solle-

Falköping.

Lagtävlan:1) Kinnarp II 441 poäng;
2) Sätuna 423; 3) Göteve 412; 4)
Kinnarp I 409; 5) filske 376; 6) G..

brunn.
Harbanan: 11"9 träff: Gunder HuIt, Eriksberg 369; 7) Falköping

333.

j

Frökinds kommunalnänrnd hår hållit sammanträ:de. Vitl ett tidigare
sarnrnanträde hade en hommittd tillsaåts {ör att underhandla med AB
Kinnarps Kontorsmöbler ang. uth-vrning av lokaler för posten. Dir. Jarl
rlndersson var närvarande vid sammanträdet oeh förklaracle sig intresserad av att ställa Iokaler {ör såväl post 6om bank till förfogande. I{ommunalnämnden stiillde sig positiv till projektet. tL[*6q.
Förelåg redogörelse för vissa mark- slagit att frånvarolön skulle utgå med
förvärvsfrågor inom Slutarpsområdet. 80 proc. av grundlönen under kurstiKommunalnämnden beslutade föreslå den. Kommunalnämnden beslutade i
fuilmäktige ått kommunen inköper enlighet härmed.
fastigheterna Slutarp, Ledsgården 2:4
På grund av den kraftigå expålroch Slutarp, Backgården 5:11 för sionen
i kommunens tätorter har ar144.?50 kr. Boningshuset på Ledsgår'.den övertages av nuvarande ägare betsuppgifterna för byggnadsnämndens ordförande ijkat kraftigt under
för 50.000 kr. Från samma fåstighet senare
tid. Förslag fram-kom vid
försäljes et{: område till S. O. Svensson, Luttra, för 1.500 kr. Till Harry
Lagerstrand, Marbogårclen, samt JanErik Larsson, Ledsgården, försäljes
jordonrråden för 72.750 kr. Återctående areal och byggnader behålles av

sammanträdet att byggnadsnämndens
ordförande borde arvodesansällas på

heltid. Det uppdrogs åt

nämndens

ordf., riksdagsman Gunngr Larsson,
Luttra, och fulimäktiges ordförande
Johansson, Börstig, att utrekommunen. Köpeskiliingen härför Gunnar
da frågan om en temporär lösning
belöper sig till 20.500 kr, sonr tages fram till årsskiftet"

ur

investeringsfonden"

Från Lars llolm, Sveavägen 6, Falköping, förelåg ansökan om bostadslån på 21.000 'lir samt tilidelning av
1970 åi:s lånekvot för uppför'ande av
enfamiljshus på Hassla 3:6. Fram-

Tidigare hade håilits två kurser

i

flamskvävnad. Antalet deltagare hade varit 21 st. och nu hade framst:åilning gjorts att bidrag skulle utgå
från kommunen rned 40 kr per delställningen bifölls. Från Kinnarps tagare. Kommunalnämnden beslutade
NTO:s ungdomssektion och Kinne- föreslå fullmäktige ått eii beiopp på
veds CUF-avd. förelåg framstäilning 840 kr anslås för ändamåIet och att

orn att få disponera skollokaien i beloppet tages ur till fullnäktiges

Sörby för sin verksamhet. !'rån
"Vävstugan" förelåg framstålining

Åke Blom, Kinnarp, siktar in sig. Irunktionär vid stationen Sture'Niisson, Falköping.

tL{t-U1.

(att "a *|r|iL(.t)
otlt'6c '

KINNEVED

Axtorps försam,lingss-al
söndag

kl

14.00

Gu'dstjänst eo.

-

i det fria

med predikan av kh. Andersson
och pastor Hagnerud, Sång av

barnkör. Kaffeservering, koll.
Kyrkobröilerna
Pastorsämbetet

förfogande stående mede].

om att få disponera ett rum i lägenheten, samt från barnavårdsnämnden
att skolan i Sörby reserveras som lo- Välbesökt lriluftsmöte i $lutar6
kal för lekskola. Framsällningarna En icke oansenlig skara av lyssnatiilstyrktes hos fullmåktige under
förbehåll att föreningarna svarar för re kom till det friluftsmöte som misordning och städning. Vad angår lek- sionsförsamlingen anordnat i Järriskolan ansåg komrnunalnämnden att vågsparken på söndagse.m. Mötet inundersökning bör göras angående Ieddes av l'olke Pettersson sorn
ocklämpligheten av att densamma placerås i det nya stiftelsehuset. Att upp- så var mötesiedare. l\{issionär Stig
rätta förslag för disposition av ioka- Bergman predikade utifrån berättelliteterna rrtsågs Arne Olsson, Alårp, sen i Joh. 4 om Jesu möte och samDagny Siivander, Sörby, och Sven tal med den samaritiska kvinnan om
Andersson, Lofsgården.
hur Flerren Jesus intresserar sig för
Från tre vårdbiträden på I'rökinds- alla människor. tsör sång- och musik
gården hade begärts förhandsbesked sr.arade de båda hoiländska pojkarom huruvida den kunde påräkna na Koos den l{ollander oeh Peter
frånvarolön under tiden som de ge- Roman samf pastor Bertil Eriksson.
nomgår en sjuveckorskurs för vård- I någon sång medverkade också {abiträden på åiderdomshem. Social- miljen Eriksson, I mötets senare del
närnnden, som yttrat sig, hade före- tnlade pastor Er.iksson,

Slutspurt gav

storseger 7-3
for SLUTARP
Slutarp som av ollka anledningar llck stiitla upp rneil reserver för

Lennart Pef,tersson och Easse An-.
dersson gjorile en ganska vemoilig
insats i sönilagsnatchen mot Eilwära där ställnlngen i Pausen var

l-L Tack vare lvra mål av Thomas Pettersson I anilra perioden
btev det hemmavlnst meil ?-8 sedan <let gästan<Ic laget hållit st?illntngen

2-9 tills ilet var en kvart

kvar av speltitlen.

lLl?bq.

Hemmalaget övcrtygade ingalunda
i denna match och de flesta i laget
var inte att känna igen. De enda som

höll standarden var Alf Adamsson

o.

Bengt Ilermansson samt Thomas Pettersson för insatsen i andra halvleken.

Edwära-laget höll sPelet förvå-

nansvärt jämnt mot hemmalaget som

väntat skuile.få en ]ätt match,

sett de sista femton minuterna
matchen och Roland Jonsson

av

i fYr-

backslinjen var här ett starkt namn
I kedian giorde vänstervingen Christer Strömfelt och Benny HJelm det bästa in-

liksom Leif Johansron.

trycket.

i

Edsvära tog ledningen i matchens
första minut genorn vi. Strömfelt och
Slutarp utjämnade ganska omgående
med mål av Roger Andersson, lnnan
hah'tidsvilan hacle Edsvära en straff
som dock lades utanför och därmed
gick chansen till ledning.
Målens historia:
minuten

1 G-l Christer Strömfeldt
1-1 Roger Apdersson
1-I Thomas Pettersson
3-1 Roger Andersson
3-2 Tore Johansson
79 4-2 Thomas Pettersson
80 5-2 Håkan Karlstedt
84 6-2 Thomas Pettersson
8'l 7-Z Thomas Pettersson
89 7-3 självmål.
Domare var Leif Lundh.

Kinnarp hlarade jumbon Öxahiiclt,
Inhopparen Cösta Ek a,agjorde
I(innarp tog som väntat två poäng när man i lördags hemma på Kinnemo tog emot tabelljumbon örabäck, Med 4-1 stoal laget som s€grare virl eltl upphör, men trots iletta haile Iaget tlå inte gjort någon stiirre
match. Första halvleken var t, o, m. kniekig värre stundtals och pausställningen var bara 1-1. Efter vilan
loisnatle ilet dock något och meil två mål av inhopparen Gösta Dk och ett av Kjell Ahl redde det hela
upp sig. Andra halvleken blev också spelmässigt tlen klart bästa" e/g-6q.

Första halvleken vilte sig alltså | ledes: i sjuttiosjär,te minuten kom

inte alls för I{innarpspojkarna

och I repris på hans första måI .och siffman håde det motigt både att dels I rorna 4-1 noterades.
tränga sig förbi det storvuxna öxa- |
bäcksförsvaret och dels att hålla rent I
Kantigt spel
i egna förwaret. Gästerna hade ock- | Kinnarp spelade
- tpecieltt före
så de fetaste chanserna i inlednings- paus
alltdeles för stelt och kantigt,
minuterna, men det blev Kinnarp Inget flyt,över de Srtor rcm man dock

som tog ledningen.

I trettionde minu-

förfogande. Dessutom på tok
pangande

gan "Blecka" Georgsson mycket ele- mot det resliga öxabäcksförwaret.
gant och på det skottet hade öxa- Skärpningen kom dock i viss mån ef-

bäcksmålvakten Kurt
inte mycket att göra.

ter

Gustavsson

paus.

Högsta individuellt betyg går till
Tord Torstesson och C.-G. Göransson
Ribbkanon nära ge 2--{f
i föxvaret och framåt sett var KJell
Minuten efter var det så när hänt Ahl oerhört på hugget och farlig.
igen, men Tord Torstenssons kanon Glädjande dven med Gösta Ek, vars
hittade inte'riktigt rätt utan slog i inhopp med två måI avgjorde drabbribbans underkant och därefter ut på ningen,
pian igen. Kinnarp spelade nu upp
öxabäck, som torde få wårt med
sig någon klass och hade gästerna i nytt kontrakt, hade en hfsad målfint grepp men fick inte ut någoet av vakt i Kurt Gustavsson och deszutom
det. I stället jämnade det ut sig och spelade centern Christensson bitvis
tre minuter före paus var kvitte- riktigt duktigt. I övrigt tämligen meringen ett faktum. Centern Samuel delmåttigt.
Christensson kom ensam strax framDomaren i den justa matchen var
för må] med boll och allt och mål- Sven "Fiskarn" Johansson från SkövStefan hade bara att vittja nätet.
de och tillsammans med duon CharRedan i förstq anfallet efter paus les och Bengt Johansson från Faltrodde vi på hemmaledning men köping sköttes juridiken klanderfritl
"Blecka", som hade chansen var för
Esso
osjäIvisk och passade istälet för att

skjuta och då gick det sämre. Fem
minuter in på halvleken kom i alla
fall måIet och det var Kjell Ahl som

Gösta Ek hoppade

in i

Kinnarps-

kedjan och avgjorde mot öxabäck.

FalhSggdens

stod för det med assistans av Conny

sande e'lever enl. utsänt medcleIancle eller mecl samma skjuts
som förra läsånet.

Qvist.

sko!förhusrd

Skjutsäker tolva

12
47
55
67

till

hade

ten frispelade Kjell Ahl innerkolle- för mycket höjdbollar och

När sjuttio minuter spelats tog båKinnarps, Vartofta och YIIeda lagen in sina tolvor och för KinnSöilra rektorsområtlet.
arps del betydde det att fotskådade
stails skotror
Höstterminen 1969 börjar
"Blecka" lämnade plats för Gösta Ek.
Upprop klockan 10.00. SkolGiista taekade för det och när han onsdagen den 20 aug. enl. nevarit med i två minuter sprang han
dagen slutar 12.20.
d,ansrtåentle:
Skövde.

vilken får ett gott betyg.

förbi sin uppvaktning och rullade enkelt in bollen i nät.
Men inte nöjde sig Gösta med ett
mål heller, utan två ska det va! Så-

Geson

Skolskjutsar: Till Kinnarps
Fredriksbergsskolan
skola avgår b{rss från Döve och
K ockan 08.00 Lärarna s,amlas Mönarp kl 09.20. övriga skjuti lärarnrmme't,
sar går 1 tirnrna senare än vanKlockan 08.30 Upprop
åJ<

t't/tr-Cq

Klockan 10.00 Upprop

.

åk9

Frölcind

Hernres,a

Tömning av septitankar från
förra årert. anrnälda enligt lista'
korrnmer att ske unaler amgusti
månad. Nya anmälningar kan
ske tilt tel. 53010.

i

aulan

i

aulan

7 och 8

för eleverna 11.30.

Högstatlieelever från tr'rökinds komnr,un hänvisas till

liCt. Vartofta och Yllesrtads

skotror: Skjuts'arna går samrna
turer sorn förua läsåret, om ej

annat mealalelats, men börjar
uppisarfirlingen av elever 1 timur,a senare.

Upp,lysningaf iärnnas
18500.

Kyrkerörsskolan.

:li

:l

pr

tel.

.

,sa*itig" tbrare inom Åtiors,i

Skolskjutsar: Elever från området samlas till kollegiurn
Ftökinds komrnun rned Linje- på F redriksbergsskolan klockan
bus,s ordinarie tur. öwiga re- 14.00. .4lt-bq .

I[ålsovårtlsnämnden.

dåHgfuamsrl

i Axtonp,

Kimraeued

f

SKOLMA'I'SFI! }1]LN

Wr-6q,

Kinnarps skola
f. Plättar, hallonsylt och frukt. F.
Ugnstekt falukorv, potatismos, senap,
gurka.

hålles öppen för träning och kornpetensprov följ'ande dagar: Aug.
16,77, 23, 24 oct' 30.
Sept. 6, 13, 20, 27,28.

-

Sarntliga dagar anmälningstid 13-15.
Klubbmäs,terskap 31/8 och 19/10.
Husqvarnaålgen 2719. Tävling mot skytteföreningen den 14/9.
Tet. 0515/331 82, 331 54, 503 11.

iTIDNING TorsdoEen den 14 ougusti

1969

Torpet, som disponeras av Kinnarps NTO, ligger ca en halvmil från
Kinnarp mot - Äsårp oeh sedan ett
par km in i skogen, En slingrande

ROKII{D

häromliväilen besök*,e ungdonrarna i
derås påradis. Mest å\' alla har nog
juniorledaren själv arbetat. Han är
snickare och har gjort alla repara-

väg går dit. Den är lite hålig ännu tioner.

!{T0-trngclom&rna' i It innarp
arbetar för ungdomsgåril
Blir uiirdar fö, sommr,rting
tt:,ffi.:.i:r;;

men skåIl grusas upp sår fort ung-- Vi måste velkligen tacka alla
domarna får råd. De arbetar nämli. lantbrukare och andra som släpper
gen sjäIva ihop så gott som vårje till redskap, traktorer, mark ocil
krona som läggs ned på torpot. Tala många andra saker, säger Per llugo:
om entusiasm! Dock går skogwägen Claosson. Virket och grus till vägen;
redan att ta sig fram på ined bil. De är i stort sett det enda som vi behör'ärsta ojämnheterna åir utjämnade ver betala
men bättre skåll det bli.
Så gott som varje kväll har ett 10tal föreningsungdomar årbetåt !1red
att få torpet
heter Ljrnghem
F-ril u f ts gu d st j än s t e
- detDet
* i prima skick.
var rått fallKinneveds pastorat
färdigt när
nar (Ie
de sar[e
satte rgaRg.
igång. Under
un(ler
i raforgT
I sommårens lopp har ungdomssektioI Kinneveds pastoråt har under
I nen med juniorledaren Per llugo sorItmaren tre friiuftsgudstjänster
i
l

r

i

I

I

spetsen fått i runt tal 10
hållits. Sedvanlig gudstjänst hölls en
nya medlemmar. Även dessa har va- söndagseftermiddag i
Vårkumla å
rit behjälpliga med att rusta upp Slättängs gård. där många
familjer
torpet då och då.
småbarn liksom vuxna såmlåts.
Hur mycket renoverir:gen av tor," med
Kyrkoherde Andersson predikade
pet har kostat vet ungrlomarna inte över texten om
'lKristi förklaring''.
oeh inte heller hu1' många timmar var$ kosekvenser för l:årjupgarna och
de arbetat med byggnaden sedan nutiden klarlades. Margareta Thor
snön smäIte bort i r'åras. Man får och klrkoherde Andersson sjöng en
köpa de saker som behöt's i fåkt antifoni sorn inledning. Före kaffet,
med att pengarnå kommef in, Kas- som syföreningsdamerna bjöd alla
san visår nu på ?50 kr plus, ungefär. församlade på, upptogr kollekt. Till
Ungdomarna håller nu på med dageDs ordinarie kollekt, Sigtunastif-,
nå.hlingsarbetena, och det endå som telsen, upptogs 100 kr., det övriga,
i stort sett återstår sedm detta åir 230 kr., övergändes till n:issionen.
klart är att lägga nytt tegel på tå- Söndagen den 3 aug., sonr liksom
l{et och gruså upp den två km långa atla gudstjänsterna
av det
framfartwägen. Nå.iå, de har redan torra vädret, var det.€ynnades
sanrling i Järntjuvstartat med grusningen ocltså. vägspårken i Slutarp. Mycket folk
Nog trivs jåg här, förklårade en av kom samman. Kyrkoherden tålade
Claesson

de ivrigt målande flickorna när FT

rriviiliga målarkrafter är bl.a.'Ingela'Melander (t.v.) och Barbro Andersson.

Ungdomarna i.Kinnarps NTO har på frivillig väg mstat
upp e1,1 {orp utanför Kinnarp. Det skall så småningom bli
ett-slags ungdomsgård för inte bara NT0-rnedlemmar. Den
23-24 i denna månad blir man oekså värd för Skaraborgs
NTO:s somm,arting för ungdoia. Det, skall bli tältläger vid
torpet och ett 50-tel personer väntas komma. Skaraborgs
NTO gav besked.i söndags att tinge, ekulle hållas vid Kinnarp.'

Alltid aktlve juniorledare Per Hugd
skogsväg sonr leder franr

Claesson

skyfflar ut gruset på

till torpet. Curt-Olve Frodd

inspekterar.

den

I

I
I
j

I

l

Kinnarp släppte 2-0 och 3-l
"4k-q
Fritsla
ITådde äurgi*t mot
Det lyckades inte för Kinnarp att besegra Fritsla vid tistlagens match på lläggåplan i Fritsla. Trots leelning
med både ?-.0 och B-L Matchen slutade 3-:i. Kinnarp tog ledningen redan efter 40 sekunders spel tlå Bengt
,'Blecka" Georgsson kaståde ett inkast så hårt att Fritslas målvakt ej kunde få grepp på bollen utan tvingatles släppa in l--0. Däreftor hän4e inget särskilt förrän I 32 min. alå Kiell Ahl påpassligt höll sig framme
och slog in p*.0 tilt Kinnarp elter en misslyckarl utrusning av hemmamålvakten. När 42 minuten gått reducerade Fritslas frästa spelare Stig Johansson till 2-1 genom att skjuta direkt på ett fint inlägg från höger.

I halvtid utgick I{innarps "Blecka"
Georgsson och ersattes av Göte
Adamsson. Andra halvlek inledde
Kinnarp starkt och efter sex minuters
spel gav Kjeil Ahl Kinnarp ledningen med 3-1. För

Passningen stod

Bengt Persson.
Efter detta var'det slut På framgångnarna för KinnarP och initia-

tivet gled mer och mer över till
Fritsia. I 22 min. reducerade Stig
Johansson efter hörna. 3-3 kom i

I{w giiller d,et,Qnosjö ft;, IFK
Kinruarp tar ernot Borås CIF
Efter torsdagskvällens lyckade lFK-insats mot Skene reser laget på söntlag till Gnosjö. Samma mannar
som besegratle Skene får förtroende. Klart står väl att det blir en svår uppgift för IFK-pojkarna
- Gno-

andra halvlekens 31 min. då det blev

kalabalik i Kinnarpsförsvaret

och

sjö har imponerat i slna titligare höstframträtlan<Ien. När Ingen möttes på Oilenplan i våras segraile Gno-

Hans-rl]<e Jakobsson skickade bollen

sjölaget med natchens enda måI,
I div. IV-spelet stundar hemmamatch för Kinnarp, som gästas av stailsdetsklubben från Sjöbo - Borås
GIF. Det är andra året son gästerna spelar i iliv IV Södra och fjoUirets placering blev.fyra. Just nu ligger faget på sjätte plats merl 16 poäng mot åttonrle lör Kinnarp, som har 13. När de båda lagen möttes i våras segrade Boråsarna merl 4-{. Laget inrymner egna produkter om maD unilantar back€n Ingemar Kallin, sopr tidigare spelat för Elfsborgs reserver. Vidare har centern Tomas Ebraimsson spelat fiir Norrby.

i mål. Därefter

hade såväl Kinnarps
sorn Fritsla var sin given chans ått

öka målskörden.
En episod som bör rädtlas till ef-

tervärklen inträffatle i matchens 1?:e
min,, då en tax rusade in På Plan
och hiiitpte Fritsla med ett anfall'
men Kinnarp och tlomaren uppskattade inte tlenna hiälp utan domarelt
blåste av spelet octrr visade

ut

taxen

för resten av matchen. Dags f ,ir
skärpning av herrar huntlägare. Iläll
reda på lutntlen uttder ntatcherna, om
den skall följa metl.

Spelakritik
Bäst i Fritsla var ch Bruno Bergkvist och redan omträmnde Stig Jo-

Av Kinnarpsspelarna skötte sig Bo lvarsson, Kjell Ahi och

hansson.

Claes-Göran Göransson bäst.

Bra domare var Kurt Augustsson,
Borås.

Ku1.

Klubben är annars mest känd i skidFjolåret gav bl.a. SMtecken för föreningens duktiga ungsammanhang.

domar.

Pf

programmet,!rar man ock-

så bowling och bordtennis.

Nu handlar det i alla fåil om sPel

på gräsmatta i I(innarp, där hemmaIaget står berett att ta emot med varma sefvetter.
De båda lagen redovisas i separat
ruta. För Kinnarpsspelårna gäller
samling på Kinnemo 16.45.

I den norra div. IV-gruppen spelar
IFK Tidaholm på hemmaplan mot

Mariestads BOIS. Laget gjorde en
mycket bra första halvlek nu senast
mot Sil och kanske kan upprepa in-

satsen under hela matchen mot
BOIS-laeet.

FffiäffiC}

TI

ÄSARPS IP

kl 15.30
S,lutarp-Ä,oanp

I

Spännande jumbofight

en spännande div. V-grupp möter
dag Stenstorp Sandhem och det är

i
en för jumbostriden mycket viktig
tillstållning. Med andra ord en "4poängsmatch". Bottenstriden kan i

Söndag

atr t

uII m.äl*i

1969

kr

2. Ingemar Kallin
3. Tomas Andersson
,{. Leif Gustavsson

2. Conny Qvist
3. Tord Torstensson
4. Claes-Göran Göransson
5. Anders Ek
6. Bo Ivarsson
7. Bo Johansson
8. Bengt Persson

9. Christer

5. Göran Lenberg
6. Rune Stenholm
7. Ronny l{arlsson
8. Björn Strömberg
9. Tomas Efraimssoh

Claesson

10. Bengt Georgsson
11. Kjell Ahl
12. Gösta Eek

10.
11.
12.

Arne Agnroth
Rune Parkhagen
Kennet Olsson

Domare: Kurt Gunnarsson, Ulricehamn.
Linjemän: Per-Bertil Karlsson, Falköping, Lennart Kardeil,
Vartofta
oekså !'toby mot Borgunda. På dagens program står utöver den viktiga

Adolf reser Håvens bollsparkare.

I Flobygruppen kan det bli en spän-

Falköpings Bollklubb spelar på sön- da poängen i Åsarp, och om Vilskedag på hemmaplan mot Dimbo i div. Kleva besegrar Annelund. På proVI-fotbollen. Hemmapojkarna vill sä- grammet står också de inte heller bekerligen fortsätta att försvara sin an- tydelselösa matcherna Hällstad-Trädra plats i serien. Rapid spelar borta det och Friscopojkarna-Edsvära.
mot Brandstorp och .i Folkabo möts
dn rad intressanta duster är alltså
hemmalaget och Valtorp. Till Gustav att vänta i en rad A-fotbollssamman-

ge

i

hang.

Central"skolan,
Kinnarp, måndagen den 1 sept.

sammanträder

BORÄS GIF A:
1. Hans Gullberg

jumbofighten matcherna Mullsjö- nande höstfortsättning, om Larv besegrar Timmele, om Slutarp.tar båSkultorp och Tomten-Grolanda.

FRöKII\D
K o m, nnun

KINNARP A:
1. Stefan Johansson

-o-

19.00.

Ortlf.

Kinnemo
söndag

kt lB

Obs. tiden !

Borås GIF

-

dr-m,

Kinnarps lF

Ior Slotu*n
Tre fullträffar
4-L

[Gnnarp gladde rned 3-0-seger
Boras GIF fick två utvisade

av Karlstedt tlls-tt.
Åsarp kämpade tappert mot Slut-

arp på sönrlagseftomidilagen, mon
det hjälpte inte. Dfter en riktigt
bra första halvlek av Åsarpspoj-

karna meil l-l-resultat och snualal
på ledningsmåI, kom Slutarp bätt.re efter paus. Främst tack vare
skärpa i avslutningarna lyckailer
man ,roffa åt sig ile båila poängen
i detta grannilerby.
Ingemar Pettersson startade med

1-0 för Åsarp och den

ledningen

kvitterades av Slutarps Håkan Karlstedt efter halvtimmens spel. Ett par
minuter före paus sköt Gösta Rylander Åsarpsmål, men den fulltriiffen blev inte godkänd. Det var en
indirekt frispark som lades direkt i
måI. Och si det går inte...
Åsarp startade efter paus med ett
par fariigheter, varay den ena kanske t. o. m" borde redulterat i straffspark, då Sören Vilgotsson slogs över
benen momentet efter det varit sDel

om bollen,

Sedan kom i alla fall Slutarp.
Thomas Pettersson dundrade in 2-1,
Håkan l(arlstedt sköt via stolpen in
3-1 (bra passningsspel vid denna

fullträff) och i slutåinuterna

satte

Håkan punkt med 4-1 efter försvarsschabbel.

Dessförinnan hade de båda Pettersönerna i Åsarps anfall haft var sin
fin chans, varav fngemar missade i
friläge.
Det var väl annars som helhet en
ganska medelmåttig tillställning. Planens bästa aktör var i Slutarp försvarets Roland Moberg och anfallets
Håkan Karistedt samt Roger AnclersBoråsmålvakten bryter ett Kinnarpsanfall, signerat Kjell

Ahl. lllf-61

son. Bitvis också Thomas Pettersson.

.

I Äsarp visade försvarets

Svensson

i Ulriceharnn är en nroalig man. Inom loppet av ett par minuter i söndagskvällens match mellan Kinnarp och Borås GIF i västgötafyran, vlsaile han ut fvå Boråsspelare setlan
de sparkat ornkull två hemmasliolare. Detta hänile i slutet av första halvlek och meil två man kort Iörmådäe inte Boråsarna Siira niigOt åt Kinnarps 3-O-seger. I paus hade hemmapoJkarna 1-0-ledning efter 111ål redan efter teni minutjrs spel av Christer Claesson, som fick en boll "på läppen" av Gösta
Ek och därmed kuncle duntlra in sitt första seriemåL
Domareå

Kurt

Gunnarsson

Ja, seclan. poterag! -vi. yt{erligArei 6ri
handfull mer eiler mindre' givna
målchanser för Kinnarpslaget, men
uneler senare delen av halvleken blev
det istället Borås som stack upp i ett
par farligheter, som kunde slutat
illa.
Det var €fter en av dessa farligheter som gästerna drabbades av den
första utvisningen. Arne Agnroth jagades av Kinnarps försvarsman Tord
'.forstensson, som i duellen de två

att de gamla märkena

sig gott och

i anfallet hörtie

till de tongivande.
Roland Ekvall, TiCahclm,

Elof
står

Petter-

sönerna

dömde

och hade för det mgsta rätt.

Båsse

t.--

-Eifå
ar'YtteifiF
jä, en Kin
ja,
par man
Kinnarpss
Kinnarpsspelarö
m-an
Kinnarps aktö- || Par
in". so- förbryllade
förbrvllade liinntrps
io",
ute på hal is vid
rer. "nI med förresten siilrade- doåk

lå\Tl':*l'":f:{i*#fu# l'' i F
-:r:"
persson"lu,iå,T'T,,ä"åTJ"å:t,i
fastställde 3--{ när 20 mi- | Planens dominerande spelare hade I
I

r

n::;;":li

*i*]u:,"*;r

ru

spetet
spelet uppe på plan, även om man
inte kom helt till sin rätt i avslut-

nlngar.na.

irio

Ii

*ll"itliilF

lmatch om man fått behålla raget itl-

I

t

I

+f
."'::t I| ganska jämnt'
övrigt gartsra
Jaurut'
lmar Kallin'
.II ovlrtt
let ^arun'
naae förvisso blivit en rejäi |
|
|

M -f riidrot

| II

Ifli\l\AR_P
etf-fl^:.

riinnarps..rF står som arrångor ror
Falbygdsmästerskapen i friidrott på

,,Brecka,,mårvakr l"Ltr"TåJålä rick se Kinnarp ,"1 I
emeilan kom i kontakt med Boråsär lfi) meKinnarp fick stälra upp med sin len vit tig tvåpoängare och nu ror | | yr som skall i}:"kit
spelarens ben, Boråsaren hade dock
;;i;c;;;;Jkontrattät
tKonLraKLcL
krart'
Ararr'
dii
urv'
rV
rv
vara
meå
ueq
"lllecKa"
s",,siBengt
spelånde
spelande
tränare
tranare
|
fördel. avancerade vidar. men missai"r"it,1{il0 meter. vidare
Kurt Gun- | | ä""i, T;"if;-t:1fl^-j,*i*"u$t;Tl;
lyckades med det han föresatt sig: ti"org.ron som måivakt tör ;sjuke I Domare vår som sagt
" om
spjut, längtl, höiil och
ai.tot,
'toru,
honom
narsson,
urrieehamn.
stefan Johansson. B-mälvaktdlr var I
| | stav;
att göra måI.
tvckte
honom
Borås'
Om
tyckte
inte
..- sker vid
.r starten'
| | Anmälan
Och i besvikelsen (?) gick han till bortrest. Bollkunnige "Biecka'r gjor- |
ånfall mot Kinnarps-Tord. Domaren de ett gecliget intryck o"rt-fru"råä11-l; i alla fall:-han/kiarqae en någotl
och
riktigt
bra
var med på noterna och sände Borås- fångartåttei från spel i tr'IAK:s hand- | hetsig tillstållning
;#äåå"äTåö;äti.nemo.

Gre-

I I f: lll

l

spelaren till

omklädningsrummet. bollilag satt kvar.

Den något irriter'åde stämningen på
planen Slutade med att Boråsspelare
nummer två - Rune Stenholm -l
efter ytterligare ett par minuter fick
uppsöka omklädningsrummet ditfbr-

.

l

någon större. diskussion .o.T k:1tnkL;
bör det väi

Som helhet skötte sig uteförsvaret I heten i utvisningarna
med clen äran. Backarna Conny Qvist linte bli.

och Anders Ek var hanske- sirået I

vassare än sina kamrater, där Claes- |
Göran Göransson och Tord Torstens- i
passad av domaren, Han spelade På son bildade mittenförsvarare. På
Bosse Ivzrrssons ben istället för på mittfäitetageradeBoJohanssonochl
bollen, som lämnat grannskapet, och

l

ä:'ffi::#T:å"'':": *'lilå:.":ff:l

I
I

e

a+lt'fi-

-

I

eftersom han tidigare hade varning tallet med kvartetten Bengt Persson, I I
christer claesson,
lanns inget val för domaren.
| I
Den förseelsen var i alla fall mind- I{jeli Ahl, hade sina ljusa stunder' | . I
;å;"';iil
r"
svårt
att
men
hade
I I i *ea intresse
re grov än den första - om det nu
side.
har någon betydelse.
Sett tiil sfielet den här halvleken
Lite obalans
iiade Kinnarp en räcira , måichanser
Boråslaget var lite ollålanserat i
och borcle också haft klar ledtring.
i clcnna halviek lihsom i den addra sitt uppträdande och utöver de ,två

"o"i lI._:* '
";;

Båss

rf

!s

Ynggiffg
att lär,a vävning å kettenstol erhåller orng. anstäiln'

AB Kinnarps T extilindwstri
Tel. 0515/330
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$tor loppmarhnad

@ffirtr#
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Slutarp
lördagen den 30 augrsti.
Se utförligare annons

I Kinnorp och Slutorp överlåter Gullringshus
nåorq villotomter till' mycket förmånligo priser'
foiltåtno ör delvis byggkloro och får b.ebyggos
med volfritt Gullringshus inom romen tor
To kontqkt för yiterligore informolioner och pqssq också på ott titto på vårt nyo.
tuohusoroqrqm! Hör finns ett stort ontol
plonshus med köllore,
tiuis oti vöiio på' I
vinkelhus, iluitningshus, köllorlöso hus ollesqmmons i storblock!

Markföruära kostar
Frökind 345.0$0 Ftr
Frökintls kommunalnämnd har hållit sarnmanträde.
Ilen utsedda kommitt6n för disposition av Sörby skola
hade föreslagit att ti[TO och CIJF får lokaliteterna h1''
resfritt upplåtna för sin verhsannhet och nämnden till'
stryker förslaget hos fulhnäktige. Likaså tillstyrkes att
byggnadsnåi,rnndens ord. från den 1 sept. heltiilsanstäl-

rung
&aol$n:inags&aw
GULTRINGS

Ies med en ersättning*f: av 2^.700 kr per mån.
Byggnadsnämnden hade föreslagit I för plan- och projekt€ringskostnåd-er
änaiine och utvidgning av byggnads- | nå Slutarf,1:? och--Kinneved 1l till-

alg-61

planen för Kinnarp och ändring av lstyrktes hoq ful'lmäktige... SocialLyggnadsplanen får slutarp. ii;t- | nåmna"ns rrömltäiånrom 8tf anstag
slagen tillstyrkes hos fullm?iktige. I nå Z.ZOO kt för inredningar av ett
Bylgnadsnämnden hade likaså yrkat I lagenum i Frökiirdsgårdens källare
att- dagvattenledningar anlägges på | tittstyrt<es. Socialnämnden hade anKinneved 5;1) Slutarp ?:20 och Slut- I mält två av sina ledamöter till en
arp ödegården 7;52 i enlighet med kurs vid kommunsltolan i Sigtuna i
av Viak uppråttat kostnaclsförsiag på höst. Kostnaden 2.106 kr' tillstyrkes
11?.000 kr. Kommunalnämnden till- hos fqllmäktige.
styrker förslaget med tillägg att byg- , Kommitt6n för uppförande åv en
gnadsnärnnden får utreda frågan om j samlingsiokal hade begärt ett utfastigheternas bidrag tili lednings- il låtande av kommunen' vilket skall

På torget
i

iorsdagenstOning:

ROKI I{ D

byggnodsnömndens- bestömmelser.

Jönköpingskontorei, tel 036/118435

i

dag PLASTMATTOR billigt'
G. Cgrlsson, Slutarp

handlingarna till Statens NämSamlingslokaler för sökande
onr ett anslag på 1.350 kr för del- lav statstån' Kommunalnämndenfasttågare i simkurs tillstyrktes. För I slår i sitt yttrande, att inom komframdragning av serviceledningar till I munen ej finnes någon sanilingsde av Stiftelsen Frökinds Hyresbo- I lokal, Den projekterade lokaleil fylstäder planerade enfamiljshusen till- | ler alltså ett mycket stort behov.
styrktes ett anslag på 4.000 $. lf" ,f ptaceringen av densamma .mellan
markföruärvskornmitt6n förelåg- för-''iKinnarpJ och slutarps samhälren
slag orn förvärv av ett område på I er den bästa. Beträffande kommuningå

arbetena.

Kinneveds Röcla-korskr:els ansökan ll

Söndassskol-start

i

KINNEVED sönd. 24lB

resp. KINNAEPS och SLUTARPS missionshus kl 9.45.
Förutvamnde och nya elever hälsas varmlt vällrornna!
OBS! S,öndagen den 31 aug. gernensa,rm fanniljeutflykt med

i

kvrn från Kinneved,.^{fk:'1l ens ekonomiska stöd iör företagets
gården 1:4 till ett pris av 40.5fi) fr l{ utförande hänvisas till kommuialoch ett område på 3.5t)0 ..kuA.^jlå"rl fuilmäktig"s bestut den f7 jan. 1969,

18'0tX)

avres,a kl 10.30. Mål: Sänasjöloorg. Anmälan s'enast onsclag
den 27 aug. till Anclers Sigfridssoin, tel. 503 39 el. Astå
Joh,ansson, tel. 331 71.
Sönilagsskolorna i Kinnarps och Slutarps missionshus'

Hassla västergården 2:1 för.7.000.kr. I

Kommunalnämnden tillstyrkT f::slaget hos fullmliktige och --föres]år
att byggnadsnämndens ordf' Elof
Rehn octr direktör rvar Gustafsson
utses att underskriva köpehandling-

på Kinnemo
I morgon middag arrangerar Kinnarps Itr' Falbygdsmästerskapen i friidrott på Kinlemo.
Grenär som skall awerkas är: 100
meter, 400 meter, 1500 meter, 5000 me-

1000 meter. Vidare kuia, diskus, spjut, längd, höjd och stav'

ter och stafett

Anmälan sker vid starten'

__ t4gi4.

Fotboll

TÅNGAVALLtrN, SLUTARP
Söntlagen den24 aug. kI.14

Friscopojkarna IKSlutarP IF
Lördagen tlen 23 aug. kI. 15'30
SKARA IF B_SLUTABP IF B

De vid ett tidigare

värvsfrågorna togs upp

nämnden

tiil ny

be-

äe kommunalnu tillstyrkta köp, för-

handling. Genorn
I

j

kommunalfuilmåiktige

i

för

nad kostna<I av 400.000 kr uncler förI utsättning att statslån kan erhållas.
| Ansvaret-

för driften åvilar

sammanträde

behandlade och bordlågda mårkförI

enligt .rilx"t

| besrutade att ordna samlingsrokarfräkommunai regi
en beräk| 8an

nom också kommunen.

Markfrågor

FM-friidrott

i

nd för

Trafikolycka

därige-

i Kinnarp

Missuppfattning ledde på söndagen
till en sammanstötning med plåtskador som följd i Kinnarp. En från

säljningar och byten uppkommer en Ulricehamnshållet kommande bilist
nettoutgift för kommunen på 345.000 fick det intrycket att en framförvarkr, vartill kommer 10.000 kr för täck- ande skulle köra in till höger mot
ande av kommunens utgifter för av- en bensinståtion och skulle köra om.
stycknings- och lagfartskostnader. I stället törnade hans fordon mot det
Komrnunalnämnden föreslår att fi- andra bakifrån.
r nansieringen sker genom att 155.000
I t<r tages ur allmä-nna investeringsI fonden samt att m0.000 kr ånskaffas
I genonr upplåning genom ett 20-årigt
i
I

amorteringslån. Byggnadsnämndens
förslag om .ett anslag på 15.000 kr

to":1t""1q":k"::"q
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Falbygde
-(r"l

i friitlrott *r::- ".' stapeln på Kinnemo Kinnarp' '
väilergudarna var inte nådiga'då Falbygtlsmästersliapen
undanstö1as och teamet Gerharcl Frisl
Men trots regn och hotantle åskbyar kunile tär'Iingarna snabbt
hiärteaarmt tach
tleltaganrlet så stort men man tt".lXl{i
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var
ryr,ärr
.,!':,
ran Antlersson haae all hetrer av arransemånset.
|
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för ilen duk- i
tummarna
håller
Vi
på
39,40'
vann
han
sorn
i
diskus
han
på.
suverän var
I

Lika

ör,erlägsen segrzue

lminne'

tigefemtonåringeniUP-finalernaiStockholmpåsöndag.-'/'-T$:.^'..*'::',*'''*''
talet lr'ingades man inställa 1500 och
5000 meter samt stafettlöpningen 1000
metcr. Istället arrangerades ett uppv;sningsropp på 1500 meter,
Göran Göransson, Kville,

;
, ..jVlriltit/-&2,
' ' ' ' ..:.tri|,%l/zl,Wii;;;...
,;,;.,!,.|;;ffi

$tor

j::jltT; :,,, ,

l00m:ltBengtGeorgsson'Kinn-t..f":ti'ffi:"|:i|!a4ii:ti/*i
: 17 : :
1F '

arp 11.?: 2) Leif Bergström, Albion :

anorclnas i Järnvägsparken, Slutarp
Iördagen den 30lB \il. 77.00

i:!

FYNDPLATSEN FöR SAKER
AV ALLEHANDA SLAG:

12,2;3)ItisterKlasson,I{innarp12,4;i.l:.;..,.::..:...:1.1';:1;....,:..1'.:.;;
4) Göte Andersson, I{innarP 13,2.

400m:1)BengtGeorgsson,Kinn.;.,..........'|..'.:'|...;:.|.|.

arp 56,2; 2) Göte Ändersson,

"årlth

ruppvisninsslopp): 1) Klas- 'i'
Göran Göråns-con, Kville 4.25,4i 2\

i'

loppmffinknad

"' '

t"

''""'

Möbler, husgeråil, kylskåp, tvättmaskiner, spisar m'm'

ÄVEN FÄ.BRIKSNYA MöBLER
OCH PLASTMATTOR

Trollhättan SK 4.4?.6. , .. .......,.. .... ...::...:...,...'......:
Stavhopp: 1) Stefan JohanssoYl'
Ilans-Olof Gustavsson
Kinnarp 3,10; 2) lngemar Herberts-

Eril<sson.

.

TOMBOI.OR, LÄSKEDRYCKER, VARM KORV

son, Wilske 3,10; 3) Rune KYrk, Wilske 2.55: 4) Aimo Gustavsson, Kinn-

arp 2,55; 5) (utom tävlan) Ingemar
Strängby, FAIK
Läneal:

arp

arp

5,59;

5,16;

Slutarps Samhällsf ör'ening

2,55.

1) I{rister'Klasson, Kinn-:

2) Bengt

Georgsson,

3) (utom tävlan)

4'e0

'Kinn-

Lennart

S*änsbv' FAIK 4,90.
Strängby,
Höjtl: 1) Krister Klassor
1.60; 2) Yngve Johanssol

l ärlråiil "Blecka"-mål i matchens slutskede
oro Z6/t4el
r TT.. II.
.. s
-a.
gut lfinnarpspoän$ Hallingsjö
Xrlr-lllir'i*--*
Kvrk. Wilske **,-l
2)
I t)

i

i.60i B) (rrtom tävian) Lennartl
11,76,

40,37: 3)

Rune

Jan-Otof Ahlin, Åsarp 39,83; 4) Aimo

35,83.

Gustavsson, Kinlrarp
Di_skus: 1) I{ans-olof Gustar.sson,
"J"h;";";;.

,

på Björk- | 1--0 tin hernmålaEet kom e{tcr I I andra -halvle.kens.tretttioittontle
iniiltinssjö nieltan IFI{ | ;t5 minuters spel. uålet föregicks I ry;n11t utiämnade Kinnarp på ett
hörna som uicliades mot mål I sliott av Bengt Georcsson'
Haitings;ii och Kinnarps IF blcl I
"u "tconter{onrarrlen och där
Bra spel:rre i Kinnarp var rnålresultitei l-I efter l--{t i hatr'- | av
^1ou- | vakten slefan Johailsson, clacs
tid. Matchen spelades i e{t gans- | chatte bollen olyckligt conny Qvist
I
ka maktigt tempo under fiirsta I så a{t siefan Johanssnn ställdes I Göran Göransson. Ro Johansson,

ViiI

I

I

tördagens rna{ch

Angsi'atten

i
2) yng'e
I
I(ar.leby 3.1.?0: 3) rr"-oili'--.dli;. I
Ås:rrp 31.01i 4) Tore c".t^*."", I
Georgison oclr
I it.r"l"L oln spetot får betrckuas I rrfan pareringschans. I försfa halv- | Bo lvarsson. rBengt
Wjlsko 85,46.
AIrl, tedbands- I o:.1". Dek. IFK Eällingsjö utlelren s*rl"n::
I
hah'lek
blev
anrrra
}j:t] uv
Kula: 1) Hans-olor Gustavsson, | :ry .iänrnt.
sig målvakten sören An116
srcr-u'Jo- I| märkte
skarla, ot'Ir
ersattes
av Kjell
och ('riilrtcs
fart och l{:nnarp II sriuuu'
'rralhrr
2\ Jan-otof
i*-"iä"';]ff;;Ahlin, | ::":-,li:.:^*tl"^-:u":,..::il^,:"'"nurrp
13.00; 2)
wilske 13.00:
wilske
:lll.Il.:^lätt*
n"#'r:..'?f.""-.u".:1,,,'j,:"{,Hs'-i
t"Ää1*'?$åjti,l1,åii"lilX''u,
lilii:il:
3r Rrrne
Åsar.p 11.05; 3,
H:].}ilåTr"ilil:
,,*
rirr det
rrer råga
råss remtem- | }in';å.,,':H,
}ilT;å.'':H t H:låilåTr"ilil:
",*i";T;;,.""n ri,
,,ol I| '*Ä";Tä;"*"n
""i?1,.'ä"il'i;
"#i.
I(arlet)y
!0.65: 4t Yngve Johansson.
I
t"r"i---"i- fin ehans för Kinnarp I po( han känske i viss må-n skyl- | son.
10'35'
I att,ta ledningen på en myckei Iias på den åskskur som korn:d&-j. ..r3rp.domare vfl*-*Irars Erik lfrisFalbygdsmästerskapen:1) Kinnarpl vällagtl frispark'Äv:..no Joharu*;oni.l fene minuter spelats och pågick i ltQffFssqr!.Hlltateil'
KUL
b3. 2) wilske 33. 3r Kalleby 13, 4r | #ä"i?ri ri-ilrkta mirlvakten sjor- | ij"s';;ilriar.-åur,*tisa aHtiirår var { 'r:
11.
Åsarp
sarp 13, 5) Albion u.
i
.t. en fin räddning.
Ii I] de
| "som slickade katter".
' ' - ' "t" ""
r tävlingen om stånclåret är ställ- i ' -- "n
ningen efter friidrottstävlingen: 1)

wilske

19.40;

I

I

Kinnarp 20, 2) Wilske 12, 3) Albion
4' Karlrby 4, 5) Äsarp 3.

5,

' rrpnliR

FÄII(:s

:;:;:tr"I

veNN

medeldistansare lfhomas

Tore$torp$ IF-Kin

na rp$

Liffner, som på grund av skada tkl! du!r ri I I
spolierad, vaDrl
siisongen ;yulrcrdu,
vis
\/ts f:itt
L?lLl. basutrsril
går kviill 800 meter

i

Uddevalla meit | |

il'ffä"11f J,:n.Jffi.#'

u'*'IIi",,
'^".
1

kl'

,8,8
ålilH*l1;:_
på Kinnemo'

20

Möt upp

rrlansrant'

Viktiga frågor.

Styrelson

I
l

I
I
I

Febf ikSanbetAfe
enhåller ornsående fas,t anstälilning. Bostad kan ordnas.

an KINNARPS

KONTORSMöBIER

r20
-- 44 KTNNARP. Ter. 0515/33370. u{g_61.

zt{t'6't.

Godtemplarbussen pu ryr

euet

och lyckad, kuäll,stur

"Itus!
I Kinnorp och Slptorp överlåter Gullringshus

nåqrq villotomfer till- mvcket förmönligo priser.
Toilrterno ör delvis bysigkloro och får bebyggos
med volfritt Gullringshus inom romen för
byggnodsnömndens bestämmelser.
Ts kontokl för yiterligore informolioner och posso också på ott tittq pö vårl nyo
lvohusproqrom! Hör finns ett stort sntql
his otf vöiio på' 1 - plonshus m3d köllore,
vinkelhus, iluitningshus, källorlösq hus qllesommons i storblock!
a

rung

bara tills jag kommit tillrätta med "smörfekoppa", så får ni
-Vlinta
höra, rnenade ledaren för bygdespelmännen,'rörledningsmannen John
Karlsson från Kinnarp, efter att ha bytt ut sitt nyare spel mot ett

ärdre.

IVIåhända gissade någon på Rogerstorp, efter att man passerat^Vilhelmsro. Det var inte första gången det
dansades på Rogerstorps pråiktiga

de seParata Priserna.
magasin. Lövad och dekorerad som gång hand om
hade Gustaf
den var för kvätlen utgjorde platsen Ätta räti av tio möjliga

Flink, Eriksg. 9, Falköping. Närmast
den bästa tänkbara. -'
Flink'
Gunnar Sviird hälsade välkommen efter med sju rätt följde Elvira FlobY.
Brita
BYiin,
och
Falköping,
gamla
muett
fu
nu
och Kinneveds
sikgäng fick hand om fortsättningen'
Gl;da;'gubbar" som med stor skickliehet hanterade sina instrument'
rlutuura'
fiol ocs
och tzumma'
ilragsPel, uol
rde dragspel'
både

Mea irigånting varar Ju

GhnlAfin$sl'alrng

ttlf-bq

dansen på maga. ", Och dansen gick På lövat ma- aligt. Så inte helier
gasin
octr det var som en fläkt sinet. Dansen fiök, inte uppta hela
svunna dagar smu- kvällsprogrammet Kl. 22 rullåde
från längesedan
faktiskt
git sig in för att föra ut tonerna bussarna vidare : det var och
gefrån Kinneveds glada och duktiga två stycken - över. MönarPkonditori'
hulrurLvrr'
Kinnarps
ÄltluarPb
llll
till
$rularp
Slutarp
nom
nom
bede
?O-talet
bland
bygdespelmän
för 11-kaffe. Naturuölåt" som GodtemPlarbussen Trån sorn dukat uppqrelmännen
med för
Faiköping fört ut till Rogerstorp ligtvis föijale
gladadenna kväil' Och man kan silga det- att underhåila även här. Och
kan
samma om den efterföljande sam- re gäng än dessa sPeimän utgör Det
uppvisa'
lingen på KinnarPs konditori. Det Falbygden förvisso inte gick
i musiär bara det att man också bör till- blev en kväil som helt
glad
den
kväll'
en
det
var
att
lZigga
karnhända gladast av alla, som Godtemplarbussgn biudit på under sina
många utfärder denna sommar'
Målet för fredagsresan var liksom
flera av tidigare kvällsresor hemligt'

bestän-

Fyra tävlande med 6 rätt

Prisbelönades dessutom: Inga Lantz och Greta Elwing, Floby, såmt Arne Enocks-

I

I

son, LJllene"

Jönköpingskontorel,. lel 036/'l I 8435
I

i

i

Kinnarpsskyttar
framgångsrika
i Säm-iaktstis
d slr-6LY

KINNARP BTK
håller årsrrnöte i Centra.lskolan,

Kinnarp, månilagen den 1/9 ef'

ter träningen.
Styrelsen

Den nybildade Herrljunga-G'äsene
jaktklubb anordnade i söndags sin K4nrpande åkerareal i Kilrncred
första jaktstig i terrängen vid SämsÄv : statistisha ecntra:llryrånsr':slutholm i Norra Säm. Skyttarna från l'aDrort från tlen senaste allinäntta
Kinnarp hade en verkligt lyckad dag

oc6 beiade d'e tre första

platserna

bland 135 deltagare. Tävlingen

'r'ar

mycket jämn.
Resultat i jaktstig: 1) Gösta Svens-

son, Kinnarp 95 poäng; 2) Bengt
Äkesson, Kinnarp 95; 3) Sixten Nyman, Kinnarp 95; 4) Erik Karlsson,
Markryd 94; 5) I(ar]-Ivar Holmstrand, Herrljunga

93.

Damklassen vanns åv Kerstin
på 64 poäng med
Ulla-Britt Svensson, Husaby, 38 p.
Larsson, Borås,
på andra plats.

Harbanan (insatsskjutning): 1) Stig

Kyl6n, Fåglavik 78 tr.; 2) H. Svensson, Ljungsarp 66; 3) Göte Lindgren,
Kinnarp 65.
Trapbanan (en moderniserad ler-

duveskjutning): 1) Erik Karlsson,
Markaryd9nerskjutnaduvor, 2) K-Å
Johansson, Fåglavik 8, 3) Stig Kyl6n,

Fåglavik

8.

'iorldbrul<sräkningetr

f

rarn!år att

äkerarealen hos de inom Kinneveds
församling belägna brukningsbnheterna om vardela minst två hektar

åker sedan föregående a1lmänna

iordbruksräkning minskat fråtr 1'994
hektar till 1.686 hektar.
Av den vid det senaste räknlugs=

tiluället kvalarande åkerarealen anr'ändes 19 hektar till höstvete, t hektar till höstrå€i, 84 hektar till korn'
53? hektar till havre, 4,8 hektar till

blandsäd, 1? hektar till grönfoder
och ensilagevåixter, ?82 hektar till
siåttervall på åker, 3 hektar ti1l vall
för fröskörd, 156 hektar till betesvatl på åker sarnt 15 hektar iill po'
tatis.

Av den återstående

redovisade

åkerarealen 1åg 22 hektar i helträda
medan 2 hektar var obrgkade (men
ej nedlagda). \PP.:K\ L{q-Vl ,

)o(t - fr.

Torestorp Kinnarps söndagsgäster
Blir mål-Stefan motorn i laget?
Kinnarp har nått fotttollsfram;

gångar under höstupptakten och i

att

morgon skall laget visa

höst

formen står sig, TiU Kinnemo komrner Torestorps IF, som bcsegrade

Iiinnarp i våras med

matchens

cnda mål. Ett något snöpligt netlerlag, kommenterar lagledaren MartIlcl Johansson, $om anser att hans
log nu fitt upp ett tempo som är

div. IV-mässigt.
Fil-sporten trodde på en Kinnarpspoäng mot Hällingsjö nu senast. Och
sa blev det. Mot Torestorp kanske vi
rent av vågar tippa dubbelpoäng iiU
Iiinnarpslaget?

Det kan du gott göra, sägt'r

måtvakten
Stefan Johansson' Jag
skall törsöka hålla nollan, och grabbarna i skyiielinjen gör säkert ett
pal mäl mot Torestorp

Stefan kan alltså mYcket väI bll
motoln i laget På. söndag - säkerhet från de bakre leden betyder som
bekant myckei.

Nu tvingas Kinnarp dock

stälia

upp rned ett Par reserver. Claos-

Göran Görarxson kan inte medverka
försvarsspelet och i de främre le-

i

Motorn i laget på söndag -

rlen återfinns inte heiler Kieli Ahl

i

(skadad).

Reserver finns också

i

blir det måivairten Stefan

7-1

Torestorps-

laget, där väustersidan i

Johansson?

tr'

Å-ll,ir en,

an[:rilet

fylls av två man ur reservleden.
Skall man tala tabellsPråk är 'Io-

I

t"

?lq-U. I

.

kr Tdtnnt, tctclrur

restorp för nätwarande fyla poring
bättre än KinnarP, mgn det i)ör som
sagt inte hinclra "Blecka" och Co
från en n ytriumf hemma På mammas gata.

Det var bra med Publik när Kitrn-

arp speiade hemma sist' Det kommer fler på söndag efterrniddag, när
tr'alköpingsdomaren Charles Johaluson blåser tiil spei. Kinnarpslaget
samlas

14.45.

Lagen på Kinnemo? söndag
Kinnarp:
1) Stefan Johansson
2) Conny Qvist

3)
4)
5)
6)
7)
r 8)
9)

Tord Torstensson

Kjell

Johånsson

Anders Ek

Bo lvarsson

Bo

Johansson
Bengt Persson
Christer Claesson
Bengt Georgsson

10)
11) Göstå Eek
12) Göte Andersson

Torestorp:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Henning Redlund
Åke Aifreclsson
Yngve Stensson

Stig Andersson
Inge Aronsson

Henry

Johansson

Jonny Yngvesson

Kjetl

Augustsson

Conny Oskarsson
10) Donald Aronsson

11) Tore

Johansson

Nja, en krona blir väl lagom för det här, säger Rune Sand6L

12). Åke Leandersson

Domare: Chårles Johansson, Falköping
LinJedomare: Lennart Lundgren och Bertil Lundberg, Timmele'

varit fler besökan- | ler - nl'a och gamla *, hrrsgeråd'
| mattor, skor och åter skor, radioap| parater, sängar. Naturligtvis fann:
tant lrjr årrangetallrle $lutarps IF I "\rarmkorvgubben" på plats. Fattar
och Slutarps Samhällsförening om I bara annat.

Klalt att

clet

de någon gång men vi kan inte klaga idag herller, Så sade en represenloppmarknatlen

i Järnvägsparken il

lördags. Marhnarien hade utannonserats -"cln stor loppmarknåd oeh nog
blev clet kö hos föt'säijarna alltid.

Itn kl'ona varsegod, tackar.

t].'cktes

rar'å ott stäende uttrvck bland försäljarna. l\Ien naturligtvis fanns det
clyrare saker. Får väl k-vlskåpet för:
kr', tracl en spekulant. Nä, det säl-

15

jer vi inte r:nder 2B kr,

laren.

sacle

försäi'

f)et fanns m:*cket att välja meilan,
Spisar, kylsh;ip, tvättmashiner, möb-

Slutarpspoäng mot ledarlaget
Roland Moberg i huvudro]len
j:

: ,

Slutarp lyckatles spela 2-2 mot serieletlanile Timrnele i söndlgens
serie{inal på Aclala. Slutarp tiirrnåttile således inte klåppa in på det
fem poäng stora förspr'ånget och därmed är väl Tintmeles serieseger
klar, Ilet var clock inte myeliet som sliiljtle tle båtla lagen åt i spelstlrka tlen här gången och det oavgjorila resultalet speglar viil det som
hände untler rnatchen.

r\.$I
:.,':,,t1

,N.:

,

iiillil'..

\ti.*:
ilil:
'l:ii:,,,'

.

4q+q.

s

Första halvlek gick

i lir:lmelefa-

Ilfobcrg planbäst

vör och 2-1 till hemmalaget vår rrlo-

t

ttiii::ti.ti:
:i:r::::t:,:::

Planens främste speiare var emeltiverat. Efter paus kom Slutarp lertid Roland lVloberg på mittfiiltet
starkt och med krritteringsbollen sout som har en reilt otrolig arbetskapaslogs in i 56:e minuten skipades ,:uil citet, Krister StenkVist var också
bra, även om han inte kom upp till
rättvisa.
I Slutarp €ijorde försvår€t en stor- Mobergs klass. I kecl;an var clet Tomatch. lVIv Andersson var greppsäker mas Pettersson och Roger Andcr.sson
och clessutom mycket påpasslig i ut- som svaracle fiir iarligheter"na. 'limrusningarna. Alf Adamsson hade fått mele levcr högt pa si:ra l-loriå: ere.
i rrppdrag att ta Siilla och den upp- Lennart Alsin ocir Endel Siilla. /,1giften klarade han bra, även orn han sin var den stora klippan i för.svaret,
lite oturligt fick va.ra inblanciad i bå- medan Siilla är hyperfarlig i ked-

'.'....,.'.i.j

i:ji

I

l
l
l

da baklängesmåIen. Bengt l-Ierrnans- jan genom sin snabbhet.
Matchen .'ar bara fem minuter
son stog undan med besked i mitten
och hb P-O Gustavsson släppte ingcn gammal när Roiand Moberg fick
shottchans vid strafflinjen. Han tog
över bron.
väl vara på tillfället och sköt perfel<t i klysset utan chans fö' uål-

:r::li:n::aiii:i:tii:i::::t:

iiis\\,\:ii!:tii:\:iil

Göte Andersson sågs i flera
Här för' han bollen, jegad al'

våirten.

hade Tgtr"sLorp i säclcen
G$ön$de egt å*nyta €ill i slutnrinut

Kåsrxaffitrp

Kinnarp lrat]e Torestorp i s.iicken i siindagseftermiddagens iiv IV*nöte på l(innelno, rflen glö;nde a,tt.knyta tiu. 10 sekqrnder före full ticl l5'cliades gästerna kvittera
Ilemrnalagets 3-2-lectriling ooh därrrrd ffr rned sig tlerr ena poängen hem' Det oargjorda resultafet r/ar \räl sett tilt spelet inte rn,vcket att säga om' även om Kinnarp
hade ctre flest-a farligheterna. vid ställningen 3-2 sågs bl. a. Göte andersson i två attacker, som så niir lesmlterat i fullträffar. Spelruässigt var det en matclt på gott oclt
ont. Aktörernn, växlade från högst medelmåttiga prestationer tiil blixtrande framstötar nred sn-l g*u' ilirektsk$rvningar.
tätt invid ena stolpen. En frisparlr
Irrån 1-l till 3-t
1.'-1 var :;{:i.illningcn i paus setlan
Giite Anrlersson pricl<arle in led- shulle i a1la fall bli ödesöger för
Torcstorp ofter 10 1rln. tagit ledtilldömdes
ningen. Helt omarkeratl dilel<tsköt rrinqsnral tiir hnntntalaget rrär' s:itr mi- Kinnalp. I slutminuten
'folestorpslaget en sådan i Kinnarps
Ett
halvlek.
andra
av
nuter
spelats
Ef
ter
hör'ria.
eti€ri
Ar,rflustssorl
Kjell
gjorde målglannskap och pä tlell dök Au-

halvtirnrnens spel anliinde kvittoring- öve n'umplrrnde flael<t skott
gusts:ron upp och nickacle bollen i
en. I)ot var Bengt "Blr'rcka" Georgs- rn;ilvrrkten stiilld. Irint framspelat av
son sorn zlvancorade, för'tle mecl s;g {.}iista Ek sågs Bengt "Blecka" i ge- nät, 3-3.
bollcn mo.l hancir-ns (:) hjrilp och nombroti i 17 min. metl 3--1 som
Ites€rver
ficir seclzrn en hiirllg stiit på bollen. slutet påi tlen fr:lmstiiten. Diirmed
sorn stnet tiitt ur-rder libban or:h i tro{l(le Inån att tvripoängaren vzlr
Såvål Kinnarp sorn 'Iorestorp stiilii h:r:nn *- a1lra helst som Torestorp de r.rpp nå$ot reservbetonat. Föt'
niit.
1'olestorp öpnnocle douna helvleir ini:e iörmått övertyga något uncler Iiinnalp innebar clet att försvarsmvcket piflgt. föll tillbake urlticr se- irrlcdnirrgen av denna Period.
rluon Cllas-Göran Göt'ansson och A.
nare rltiltt och 1-1 g:rv en riittvis
Fll( s'unt anfallcts I(joll Ahl ej kunAugust
l'nrlige
l)rl(l rr sj(eCn(let l)il Plall.
tle rrara rned. Hclt naturligt betydde
N'Ien

lliir

2(.)

det skullc bli fart På laget. tlessa iiclerlåtningar en tlcl. llra i
min spelats rlör: Äugusfsson för'svaret var främst de båda backar-

i lucka och pang:rcle in recluce- na Conny Qvist och Bengt Persson.
Iing trll 3--2. Det var en fullträff, På rnittfältet försvann spelet nästan
soilr lrorn det ått dalh'ä i Kinnårps- helt iblancl och det verkade som
lorlr,n, doek inte viil'ro iin att keclje- hcllir:t lite hacliat ftål dessa herolkct kunde åsta<l]<omma en del rars sida. "Rlecka" måste berömmas
för påpassliga mål och var väl också
olo hos gäste rnas målv:tlit.
uJrp

f

Sjr: mitruter frjre slut siigs en 'lo- dcn genomgåencle

o nå uiiq iq'.tron).
men han vältes övcr äncla av TorC
'Iolsteirsson, sortl r:äddade (?) målet
t.,.ciOrp-nnl:rll lt

bäste,

Tolestorlls fölsvarsess var mitten-

i försvaret lnge Aronsson
och i anfallet får tremålsskytten
Kjell Äugustssot't högt betl'g.
utvjs:rd. Han hade tidigare en vårI)omaren Charles Johansnon, FalninS och d( t 'Jsl alitsl inget att sä- kiipinil, uppträdde korrekt i alla siqa om alet bcslutet f rån domaretr
rrrzrnncn

{irin påhiilsning. men på kltppen blev

tuationer, avvaktade fiiredömligt och
Cirarles .Johatnssons sida. Förseelsen höIl matchen i fin balans. Det
lr,'rliims rlocli som lin,lrig - Tol'cl är
rliir med "Blecka"-handen vid försalltså på plats i niista match igen. ta nriilet var
han frirhindrad att upptäcka * han var skymd. Det såg vi.

iirlesrliger frisPark

I)en liiljanrle frisp:rrken
Str-.fan Johansson

till

tvingade

praktr'äddning

275 personer

tittade

p:i.

Båsse

Tre min. senale kvitteråde TimAlf Karlsson som ganska ostörd fick ta ned bollen framför mål.
mele genom

Fom min. senrre före, psus fich
Siilla err fin stickare, Alf Atlnrnsson
var Lrra metl men föll just i tacklirrgsögonblickct varefter Siillzr utan
sv:irighet kunrle göra 2-1.
Andra halvlekens mål svaracle Tomas Pettersson fiir'.

Domare

var Ragnar

Efraiemsson,
få ett gott

Sandared, och han bör
betyg.

Pol

KINNEVEDS
PASTOR,{T
Söndag ? september

Pastor Reidar Jahnsen
inträd,esprediltur
i Kinnevetls kyrka kl 9.00,
i Börrstigs kyrka kl 11"00.
trfter högmässan i Börstig kaffes,amkväm i Börstigs bygdegård för hela K.inneveds pastorat. Välkomsthälsning för pastor och fi:u Jahnsen.
Avgift 4 kr. Alla välkomna!
Pastorsämbetet

F r öFttred,s k * na,wLwnalf ul,lmähti g e

ROKITND

tät h,e!,rid,s&,rbstd,ll,u
h y S Sruu d,sra,d,rvtrt d, en s or clf ö r G,ru d, e
,1q-

&es

g1 .

Omirud till stiftsmötet
Tiu ombud vid stiftsmöte i Boiås
har för Kinneveds pastorat utsetts

k)'rkvärd Harry Larsson,

Byggna6snämnilens ordföranile i !,'rökinds kommun, herr Elof Behn, har heltidsanställts åv kommunen, Ärenilet kluhbades viil kommunalfullmähtiges sammanträrle i gfu kväll utan protestei mett nlerl en
del undringar och påpehanclen. Anställningen gäller i {örsta hand untler tle fyra månader soilr återstår av
året, men enligt den kommitt6 som haft att utreda frågan är det i högsta grad aktuellt med en fortsättning
19?0. tseslutet får ses mot bakgrunal€n av Kirrnarps och Slutarps kråftiga expansion.,Det gick helt enkelt
inte att sköta alla syssl6r som ett förtroendeuppdrag viil sidan om. Herr Rehn har bland många andra arbetsuppgifter också att ha hand om kornmunens va-företag som nu tlyggs ut kraftigt.

Lönen är satt till 2.?00 kr i månaden. Arvoden sorn byggnadsnärnn-

3.500 kvm från Hassia Västergårclen
Andersson påpekade att för två kr kvadratmetern (7.000)' Det
tiänsten redan var tillsatt och att det undrades om Z5-öringen som skiijde'
inte var så roligt att besluta i efter- Kan vi inte vänta och köPa tills det
hand. Vi borde kanske fått fundera. blir biiligare? Synpunkt€r framfördes
menade han, som clock inte hade som sade att 25-öringen inte var skäl
något emot anstållningen på f)'ra.må' nog att ta cle oiägenheter som föijde
nader. Han hoppades att ett tjäirste- om man inte gjorde affären nu.
reg. skulle föreligga klart till oktoberI sammanhanget kan nämnas att

byggnadsfiämnden beviljades

15'000

I

Rolf An-

Gustafsson,

Kjell Ahl, Flemming

Tors-

tensson, Christer Johansson, Göte
hr Rehn fick tjänsten.
Andersson, Uno Karlsson, TommY
påpekade
än
Hr Sven Andersson
Sandahl. Match mot IFK Tidaholm.
en gång att tjänstereglementet borde Samling i dag 16.

föreiigga vid oktobersammanträdet.

'- Bara vi inte då också clrabbas
Slutarp A: Bengt Andersson, Perav misstanken att det gått för fort, Olof Gustafsson, Alf Adamsson, H.
Andersson, Lennårt Pettersson, R.

Moberg, Christer Stenqvist, Rune

Gustavsson, Ilåkan Karlstedt, Rcger
Ett omfattande markköp klubbades Andersson, Tomas Pettersson, Åke
också av fullmäktige. Kommunen Samuelsson. Match mot Annelund Ä
köpte mark i Slutarp för 616.750 kr idag. Samling l\{obergs 13.30.
319.250.

Hr

Slutarp Bl Gustav Ecker'lid, Leif

Gunnar Larsson redogjorde för aifä- Svensson. Lotz l{offbauer. Hans-Olof

ren och sade att nan igenom trans- Andersson,r Leif Filipsson, Tony
aktionen säkerställer kommunens Persson, Gunnar Samuelsson, Ingvar
marhbehov samtidigt som man får Johansson, Bosse Johnsson, Lennart

bort en del ekonomibyggnader
inte har

i

tätbebyggelse

som

att göra.

Eckerlid, Tomas Anderseon, Jan An-

dersson. Match mot Rapid
Kvadratmeterpriset iör sig om mel-; iing idas 13 ll3berss.
lan 80 öre och en krona.
lVtan beslöt vidare att finansiera

köpet
345.000

kommunens utgift blir

kr pius

c:a 10.000 kr

i

avstycl<-

nings- oeh lagfartskostnader - genom att 155.000 kr tas ur alimänna

investeringsfonden och resten anskaffas genom ett 2O-årigt amorteringslån.

bygdegård för hela pastorateL

Ett framlagt förslag om användFyller sturt behor'
ningen . av Sörby skola godkändes.
Förslaget går i stort ut på att NTO
Fullmäktige hade oekså att arge
och CUF får disponera skolsal, av- yttrande rörande den planerade samklädningsrum samt ha tillgång till lingslokaiens lämplighet. I detta yttkök.
rande framhålls att det finns ett

I

och såIde samtidigt för

till

.

B.

Sam-

des.

enfamiljshusen.

anställa en person på Frökindsgården
A: Stefan Johansson, I
och undrade varför detta ärende gått Conny Qvist, Tord Torstensson' Cla- |
så snabbt. Räknar vi in övriga arvo- .es-Göran Göransson, Anders Ek'l
den har hr Rehn lönegrad 2L-23. En I{jell Johansson, Bo Johansson, I
kommunaling. med examen kan man . Bengt Persson. Bengt Georgsson'
få i lönesrad 17.
, Gösta Eek, Christer Claesson, Bo
Det år möjligt att vi krrnde, sade 'Irzarsson. Match mot Mariedal, Samhr Gunnar Larsson ,men han klarar 'Iing idag 12.50. Buss. t"lq-6't..
inte cle arbetsuppgifter det här är
Kinnarp B: Gert Öst, Rune Torstal om.
tensson. Äke Persson, TorgnY Jo-

Omfattanile markköp

inbjuds

Trrå Iedamöter av socialnärnnden
kr anslogs för att framdra skali
förkovna sig vid Kommunskotili de av Stiftelsen ian i Sigtuna
i höst. 2.106 kr beviljaFrökinds Hyresbostäder pianerade

fI finnarp

replikerade Gunnar Larsson.

högmässan i Börstig
kaffesamkväm I Börstigs

kyrkor. Efter

4.000

Gunnar Johansson utrett frågan - va-leclningar i området l{inneved
menade att det hela borde varit avklarat för länge sedan. Hr Rehn har,
sade han, länge haft dubbelarbete. I
anzodet som vi räknat fram ligger
Äntlrad byggnadsPlan
också något av en kompensation för
Försiag till ändring och utvidgning
tidigare arbete.
för del av Kinnav
Fru Ebba Juliusson erinrade slg arpsbyggnadsplanen
ändring av bV88samt
samhäl]e
par
år
vilket tresvär det varit för ett
i
sedan när det var tai om ått deltids|

I

i

servisledningar

Hr Gunnar Larsson i Luttra - som kr för ptan- oeh projekteringskosttillsammans med fu1lmäktigeordf.
nader i samband med aniäggande av

Bertil

pastor Reidar Jahnsen, stationerad

Börstig, i Kinneveds och Börstigs

tena.

Hr Sven

dersson,

den

pastorat,

Kinnereds Rk*krets fiek anslag till
kursavgifter för deltagål'e i en sinrDagvattenledningar skall anläggas kurs. Beloppet var 1.350 kr.
vid områdena Kinneved 5:1, Slutarp Till inredning av ett lergerrun i
7:20 och Slutarp ödegården 1:52. Fuil- !'rökindsgårdens kä1lare beviijades
rnäktige ansiog 117.000 kr tiil arbe- som tilläggsanslag 2.700 kr.

redning.

hansson.

På söndag inträdespredikar

nye prästen i Kinneveds

kändes.

F örutom ovan omtalade affär treslöt
berörs inte och inte heller arvode man inköpa 18.000 kvm från Kinnefrån hostadsstiftelsen. Anställnings- ved Kyrkogården 1:4 för ett Pris av
vilikoren.skall bli föremål för ut- 2,25 kr kvadratmetern (40.500) samt

Fru Juliusson förirlarade'att hon
bara tyckt att utredningen gått för
fort. Hon hacle absolut inget emot att

tnträdesprerlikan

nadsplanen fcir del av Slutarp god-

Ännu mera mark

dens ordförande och som branclchef

samrnanträdet.

Börs-

hoirnen, Brismene, och lantbrukare
Göran Andersson, Naglarp, KinnarP.

Anslag

mycket stort behov av en.samlingsIokal och att denna bör ligga i kommunens huvudort. Lokalen är pro-

kr (ä
två kurser i jekterad och

med 840

kostnadsberäknad

till

c:a 400.t)00 kr.
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Beg, bna bllar
RSNAULT 10, 1967, 4.300 mil
FORD CORTINA GT, 1965, 8.400 mit
FOInD CORTINA, 1964, 9.800 mil
VOLKSWAGEN 1300, 1966,4.600 mil
MEIiCEDDS 220 S, 1963, 8.300 mil
OPEL REKOBD, 1962163,8.900 mil
OPEL CARAVAN, 1960, 11.000 mil

FYND
oPnL BEKORD,

1962,

1.500:-

OPFL CARAVAN, 1960,

600I-

FOR,D ANGLIA, 195?, SBP, SOO:-

AB BIL & IITOTOR,
SLUTARP

62,33292
O
vtla'Vt'
t
q!!)öorl.tto.OLo.oao.oloootot?
Tef. 332

liluiarpsförlusl
Ännehrnd tog r'€vänsch {ör vårtn.q
n*tlerhg på Tångavallen. I lördagens
b:'tesraatcil v;rnn man övcr $lutnrp

mrrl utklarnål|t av

ffiwwwwwffiw W&

tffir tr@snw

feår.

Slutårps lållled,rxe Knfl-firik l,undin har följnnde trtt siigr om matchcn

till !"I-sfxlrt: Vi

gjnr<le

viii en m*del-

måttig insats denna gång. Hass€ Andersson och Bengt llrrmansson ö{k-

nades i laget åv slika ånlsdrrirrgår,
vilket inverkade €rn d€l på förrvarets
spel. l-1en ende $om kan framhållns
j dågrlls lag va| Tli()rn:16 Petl{)rsson.
.t ö\'rigt !ar dcr .qånskå .jämnt.
I lrarrs h:rri^ Än:tolund lr drrirgrn
mt)d 2.-'-1. men vi uijrimn*tli.: till 2-.?
pn stunrl it pri anr{r'a po iotlen. i'ör
virr':r båd:l ntirl waratlc 'l'oliråi; Prrl-

Wwwffiffiwwffiffi&ffiwm

tersson orh llunF (1il!lar-"son.
Srnålringom gjorile hcmrnålagri

r'r]]lrt liom r:flt'r efl gansk:: kiar ollsjde, vilkrt unrlgir:k ilonaren. Iitt 6lygjort rt:;rrll:rt harle sijkclligt'n varii mt:r r.iittvist, siigrr
vi:nst[råip1.,

I.,rrr.rin. 4|t4.64

{;rson

i

Inträdestrtretli\;an,

i liintwued

AE BIT &
SLUTABP

.'

Den nye pastorn i KindPveds Pastorät, Raidar Jåhnsen. inträdespredi'
kacle

l

l

ffi(}TSM 6
\\7/
V

Ifinnarps
första hostnederlag
I
Snelet
i haklås mot Marieclal
I

Vitl lörilagens match på Sötlervallen i Borås förlorade Kinnarp för första gången i hiist.
lllarietlal blev nämligen tör svåra och triumferade med 2-l efter 2-0 i halvtid. Kinnarp
kom inte upp till samnr& spelstyrka som tidigare i höst, spelet gick helt i baklås. ltariedal

blov härigenom myckef överlägsna och eftersom den titligare så säkra fyrbackslinjön sviktade betänkligt, blev del Kinnarps måIvakt Stefan Johansson som fick bära det tyngsta
el4'bq,
lasset, och ilet gjorde han ined bravur.

Kjell och Bo .Johansson. spelade I arpsförsvaret. Fjorton minuter in på I fällniugsförsök som skedde c:a tralvbra på mittfältet och i kedjan lycka- | andra halvlek reducerade så Tord I metern utanför straffområdet. Således Bengt Georgsson och Gösta Ek I Torstensson till 2-1.
I des blev det lrara frispark och den
bäst. Mariedal var helt värda segern I När femton minuter återstod var I gav inget resultat. Slutresultatet blev
genom sin överlägsenhet och bäst ilBengt "Blecka" Georgsson på väglalltså 2-1 till henrmalaget.
laget var Leif Eliasson, Hans Graan ligenom, men blev bryskt fälid. Alla I Domaren Äke Johansson, Limrnaoch Ulf Brorsson. Målen: I första I trodcle att det var straff när doma- | red, som vid tidigare tillfälle tlömt
halvlekens 27:e minut tog lVlariedal I rens pipa gick - förseelsen skedde I Kinnarp och varit m).cket brå var
ledningen med 1--{ genom Leif Eliäs- | ungefär i höjcl rnerl straffpunkten. I Cenna gårrg inte ålls till sin fördel.
Xut
son. I 42:a minuten blev clet 2 -0 ge- iMcn domarcn Älre Johansson hado I
norn Ulf Brorsson eftel slarv i Kinn- jdöml för det för'sta nromentet, ett I

i
I

i

r Kiltrtv<rds och Bör'

sondags

stigs hyrkor, Fiuvudgl'.tl::t.i:itlsten var
föilagd tiil Rörstigs hyrlra och där
ågde inviglingsel;te11 rur:i, förrättad
av kyrkoherde Hen:rins Andersson,
assisterad av liyrkvärdarna Karl-Jshan Holn] och Hans JohaDsson, Iär-

sa läste efter

kyrkoherclens ihvig'

ningstal, där han utgick från 1 Kor.

12:5, vakla bibelord. Kören s.jör$
"Kårlek från vår 'Gud" och tillsarrlman6 med kyrltoherden växelsåbg

som Introitus. Pastor Jahnsen h61l
dårefter intii:idespredikan där han
utgick från dagens text, koncentle'
rad kring clrdet l{om.
Även i Kintteverls ltlrt'L" ,utrd"
pastor Jahnsen, över dagens text men

anllröt

lr'är'nst

en ny gärning.

i
I

.

RöfiIHD

Ni kan iindra och dona i den så att det passar nästan alla behov.
Ena sekunden en ovanligt bekviim personbil och andra sekunden en
rejäl lättlastad combi. Och lägger ni till ett par tusen så få'r nlen sport'
motor i den som gör 0 till L00 på 13 sekunder. Plus en hel del andra
finesser. Då kallas den Renault 16 fS.
Om ni går i bytestankar så har ni svårt att finna en annan bil i pris.
klassen, som ger er lika mycket. Och som är lika vettig. Kom in med.
hela familjen.ochta en provturså farni se.
Välkomna!

(

till tacrksatuheten
I båda kyrkorna,

och

där

fulltalig ntenigl.ret samlais, överlämnades blomnror som r'älkotnsfhäls'
ping till det nya pastorsparet.

Eftel högrnässan i Eörstig

man till kaffesanrhvätn i

satnlacles

Börstigg

bygdegårrl. sonr fyilciles av f örsainlingsbor. I{yrhohercle Attdersson r'ä1konrsttolade och ör'ei'räckte en stor
blomsterbukett frän pastolatet. Vidare talådle kyrkvärden S\.en Andersson, Brismene. i egensiiap av pastoratskassör' samt klirkobrödernas ordförande Harry Lalsson, Pastor Jahnsen berättade om sin verksamhet I
Norge.och om anleclningen till varför
han sökt till Sverige. Han rittryckte
också glädje oeh tacksamhet över den
tillgivenbet sotn fedan visats hottom
ocb håns hustr"rl.

-

raq-6q.

KINNARPS
MISSIONSHUS
SöNDAG KL. 19.30 Distriktsföreståntlare GUSTÅV HAAG.
Past. Giir,an Carlsson o. sångarre från Åsarp meclverkar.

ALLA VÄLKOMNÄ:

1-64,

Harry Arvidsson pa skyttehumör
atr6l
Tre trium$er i ätrgtävlingen

SIUTARP:
Bosrladsihus

I

strået. Arvidsson sköt maximala 50
poäng och visade därmed att han
har nerverna under kontroll. Sju lag
deltog i täviingen, som har pågått årligen seclan 1956.
Resultat:

1) Falköping

182

p.,

I

Frökinds socialnämnd inforelrar
I härmed anbud för år 19?0 på
I tciljanae förnödenheter, att le-

VALLENSÅS, TR,iDET.

kornmunens ålder'domshern Frö-

SLUTARPS IFTRÄDETS IF

I

I
2)

kindsgården, Kinnarp.

Kinneved 177,3) Solherga 173, 4) Göteve 137, 5) Sätuna 134, 6) Vilske 118,
7) Jäla 96.

I

Falköpings lag bestod av Harry Arvidsson 50 p., K. E. Dahlman 23 p.,
Bengt Pettersson 47 p., Lars Hendrin

fläsk och charkuteri13) Kött,
I varor
I a1 fota'tis ooh gröns'aker
I D) Agg

It)
|

37 p.,

Bror Svensson 25 p.
Bäste skytt blev Harry Arvidsson,
Falköping, med ma.xim;:la 50 p., 2)
Bengt Pettersson, Falköping, 47 p., U
Gunde Johansson, Kinneved, 45 p.

-

-o-

L

2)

E;ldningsolja

Storgatan

tel.

72-7{ Fatköping

0515i123 48, 153 48

Specerier

|

6)

I

Anibud inlärnnas

Ivfatbröd

i

förseglat ku-

lva"a Frökinds

srocialnämnd,

,I

för köparen.

Löril. rlen 13/9 hl. 16.00
Div. VI
.

lvereras efter rekvis'ition, till

värme,

lopp. överbyggd altan. Uthusbyggnad med tvättstuga
m.m. Matkällare. Torntr om
2.500 kvrn med uppväxt
trädgård. Hela huset ledigt

ANBU.D FOTBOtt

I

3

varmvatten, vatten och av-

lm1

Falköping, som sparat Harry Arwidsson till sista man mot Gunde Johansson, Kinnarp oeh Bengt Alfredsson,
Solberga, drog därmed det längsta

vån. orn

rum i 2:a vän. El.

I strålande solsken och näsian återkommande tävllngen om Hus- lIa p.,2) Bengt Pettersson 64, 3) Rolf
vindstilla väCer sköts lagtävlan i älg- qvarnaälgen. Segrare där av 80 möj- | Augustsson 6i, 4) Ii E. Dahlman 55r
skytte på Falköpings älgbanar Seg- liga poäng bler' 1) Harry Alvidsson | 5) Lars Henrl6n 53.
rare blev Faiköping efter en mycket
spännand.e sista omgång med tre lag
på samma poäng före sista omgången.

i 2

rum, kök, hall, b,ailrum i 1:a
vån., 3 r:urn, kök och tvätt-

Ej lämpligt med postlokaler
i Kontorsmöblers gamla fabrik

tr'rökintls kommunalnämnd har
vert rnärkt "Anbud", och skall hållit
sammanträde. Efter förslag av

domsledarkurser 400, Kinnarps-Slutarps vägförening 15.000, enskilda väIdrotts- . och fritidsnämnden besluta- gar förslagsanslag 15.p0, dito till
de kommunalnämnden föreslå. fuII- folkhögskolestipendier 1.000 kr.

Falbygdens Jakt och Sportskytte- ' I Billsholmen, Vartofta, tillhanda
klubb anordnade i lördags klubbmäsmäktige att besluta följande anslag:
Barnavårdsnämnden häde begärt
senasS den 1 okt. 1969.
terskap i älgskytte. Ett 2.0-tal skyttar I
Kinnarps Bordtennisklubb 1.0ffi kr, att få starta en lekskola i Sörby sko-

från klubben deltog.
Segrare blev, av 50 möjliga poäng:
I{arry Arvidsson, 49 poäng, 2) Bengt

Pettersson 47, 3) Gunde Johansson 46,
4) Rolf Augustsson 45, 5) r{. E..DahIman 42,6) Bror Svensson 39, 7) Ahrle
Johansson 36, 8) Bengt Äkesson 34.

-o-

Samtidigt med klubbmästerskapet

I

:lil

rrokinds socialnämnd

-

lllissionshuset

I Kinnarps Missionshus talar söndag kväll distriktsförest, Gustav
I{aag. Vidare medverkar pastor Göran Cartrsson och sångare från Äsarp.

sköt klubbens medlemrnar den årligt

\

Vårkumla Gymnastikförening

200, la. Frågan bordlad.es för ekonomisk
Slutarps IF 7.000, Kinnarps IF 7.000, utredning. Tre ansökningar om tomtBrismene-Börstigs Röda Kors 180, förvärv remitterades tiU byggnådsKinneveds skytteförening 700, Kinn- närnnden, För'elåg en skrivelse från
arps IF:s friidrottssektion 1.000 och Statens Järnvägar angående handSlutarps IF.s vinteridrottssektion läggning av ärenden rörande icke
1.000 kr. Beträffande ett av Kinnarps lönsamma järnvägar. En kommitt6
IF sökt anslag på 1.920 kr. för dräne- bestående av direktör Ivar Gustatsringsarbeten yrkes avslag, enär kost- son, Kinnarp, handlanden Bengt Sanaden bör täckas av driftsanslaget. muelsson, Slutdrp, och kommunalIdrottsföreningarnas ansökningai om kamrer Hitding Väring, Kinnarp. fick
anslag för tillbyggnader av lokaler i uppdrag att i samverkan med övm. m. bordlades för utredning. För riga intressenter föija frågan med

övrigt tillstyrker kommunalnämnden upprnärksamhet.
följande anslag under nästa år: BörFöreiåg en skrivelse fr'ån lands-

stigs Bygdegårdsförening för repara- hövdingen angående kommunalt en-

5.000 kr och för driften 1.0t)0, gagemang i West Expo i Skara.
Vårkumla Bygdegårdsförening 500, Kommunalnämnden beslutade att ej
Brismene Bygdegårdsförening för re- nu förorda något deltagande.
paration och drift 5.025, Luttra BygLänsstyrelsen hade översänt skridegårdsförening driftsbidrag med velse angående regionälpolitiska

tion

Kinnarps NTO 1.000 och

dess handlingsprogram. Då det syntes
250, Kinneveds och Bör- oklart huruvida uppgiften skulle ligstigs
25U Kfn- lä på kommunen eller kommunblocneveds CUF-förening 400, Kinneveds ket beslutade nämnden att kommujaktvårdsförening 300, Vartofta hem- nalkamrern skulle inhämta upplysvärnsområde 5ffi, Slutarp-Åsarp mis- ningar härom.
sionsför'samling för ungdomsvård 450,
Kommunalkamrern och byggnadsi Soldaternas vänner 100, DHR:s Fal- ndma<leas-rudf- tiilo:aaee c*-+eeosin
köpingsavdelning 400, Föräldraför- reise angående lokaler för posten i
eningen för CP-barn 600, Falbygdens Kinnarps Kontorsmöblers gamla faHemby$ds- och tr'ornminnesförening brik. Byggnaden har visat sig mind500, Skaraborgs Blindförening 100, re lämplig som postlokal och även
Västergötlands Turisttrafikförening gällande byggnadsplan lägger hinder

1.000,

Vi Unga 200, Vilske- i vägen för en sådan lösning.
Vartofta kletsloge av IOGT 300, Kommunalnämnden föreslår
1fl), Skåraborgs

DKSN i ,$Baraborgs tän 100, Slut- hundskatten under
arps samlifigs$al' 300, Förslagsanslag lrr

I studiecirklar

2.000,

ttlq-n

dito till ung-

utsår med

att
20

DAMGYMNASTIKEN
I KINNARP

Har'r'y Arvidsson

börjar onscl. den

i

1719

kl;

13.00

Centralsk'olans gymnastiksal.
Avgift erlägges första gången.

Kinnemo
söndag
kL 76

1970

Ulricehamns fF

-

Kinnarps fF

Eventuella föranpälningar på
tel. 332 40.

l

Dags

Ior raffel

Lgen:

IFI( rill [Jlricehamn

Slutarp Yann

te/'t-60t.

II

Ulricehamn till trfinnarp
I{en Vartofra hella undan i femmantoppen?
Det är tlags för ny fotbolidramadag oeh i morgon. I tliv ltr-speIet reser Tirlaholms GIFF-are till

tili i

.

f{inna filt dralllrning med
lacet. flet rnirste

lill

seser

junrbo_

fiir'Ti-

daho'!nrspo,ilrarna, orn utgånrslriqet
fi.ir ett n;1'tt konfratrrt skall förbättras.

ItrI( Fallröpins reser till

.

Utricrr_

harnn för nröte lned trFl(-arna d!ir.
Falhöpiunslagef har sin freil.ieplats
ntt bevaha * tllriecharnn å antlra
sirlan lr:rn hr:hii'r'a yttertieare nåqon
poäng för att vera helt på den säkrn sidan, Tror failtiskt att hemmaIaqet ligger närmast till seeer alen
här girngen, liven om Fallrönines
Io4bas "Snörcf" Karlcson är av annan uppfattning.
Orneångens mest intressnnte måtch
är väl den rnellan Gnosjö oeh

Alingsås på sönttagen. Skall småliinninqarna deflnitivt såga av
Alinqsås från toopstrirleu? I händelse av vinst för Gnosjö toppar

med fem poäng tillgorlo på
-' Norrby
Alingsås
Nnrrlv storvann mol
Kållanrlsö- på torsdagskvällen.

.*
Kionarp är i prakfilren l<lart för
fodsatt spel i itiv IV. Gäster på

Kinnemo på sönelae är Ulriaehamns
trF, sorn fortlilrantle är i farozonen
och nåste ha ytterligare poäng för
ati; r'ara på dön sähra sirlan.
Kinnarpsbasen lllarthel Johansson
hatle innan hiiststartcn räknat rneil
att lrans lag slinlle hehöva lZ poäng för aft sähra nytt kontrakt.

Dcn g*rnman har laget retlan och
clrans till yttr.rtrigare två bör finnas
mot giis.+antle UIF. Niir de hricla lagen möttes i r'åras blev det 3-9.

Kinnarpslaget samlas på Kinnemo
14.45.

*

Lite derbyraffel kan ttet bli

på

Tislavnllen i Titlaholm i das tlå IFX
Ifjo komn.rer på besök. Gästerna
har sin.anrlra plats i serien att försvara. Kan knappast hola ledande
Götene. men man vill väl ta den
lilla chans som kån finnas. I den
Jämna serien sitter inte Tiilnholms-

lnget i "orubbat bo" utan trör nog
försäkra sig om ytterligare några
pinnar dcnna höst.

*

net verliliea rafflet har annars
flvttafs nära nos hett över till Fatliöningsgruopen av div V, där fem

rnatcher ör'er lörilag och söndng
har sfor betydelse. Serielodande
Vartofta gästas av Borguntla, som
ännu

vill

vara mett oeh leka

i

topp-

striden. Sandhern, som jasar

rytt

kontrakt, tar emot Skultorp. på
Etrrvallen i Floby stundar Vllske-

derby. Crolantla kommer på besök.
0m den matchen säger vår sign.
Håte bl.a. följanrle:
"På sönilag är det stor publikdag
på Ekvallen. Då rnöts i div V Falköpingserunpen Grolantla oeh Floby i ett Vilskederby som kan bli

för vara eller inte vara
fiif ettderå laget. Förloranile lag
kan på allvar bli indraget i degraavgörande

rleringsstrirlen. Båda lpgen har varit ojämlra i sina höstmatcher och
Iigger med sina 13 poäng snubblande nära Sanalhcm och Ekeilalen,
som sanner:ligen inte tänker stiga

av utan hårtl kamp. Grolanda ligger nog niirmast dubhelpoäng. men
helgardering av tipset är motiverat.
Itrur som helst en match med nerv

grilntlclefbYt
r rfr- -,: _I ^ +
irnot, I rafi"el

llkctlalen har kommit igång

på

om Stenstorp fiirefaller a1.såsat
från virlare femmnrrspel är tlet
uppåt tongångar I SlF-gänget, vars

tog i lördags emot Slutarp
lh,'rnura på Vallenrås oth sonr vänItat glck båda poängtn till giisterna

I tii,l*t

Tornmy Johansson lovar minst en
poäng.

Blir{sbergs bosök i Svenl.ir:nqa,
som leder serien, ger inget honp
om en tvåpoängare. Motsatsen skulle vara en stor övenaskning,

*

f sexansnelet Eäsfas p,1g1 uo
till Vrelen frt<er Valtorp och Rrandstorp blir ailressen
för FBK. I Folkabo snelar hemmalaget mot Håven och på Oilenvi
Gustav Adnlf,

drabbar Rnpiil samman nretl I)imbo. De två i topnen
- FAIK och
FRI(
tortle ta full pott.
Det är något av derby ör'er mat.
chen

i

irned segerrtsultetet lt--l, Ilemmall.nget lrötl ånnars sinå kontrah€nter
lstrirrgen viil i en stor del av drabb-

Lagen på Kinneffio, söndag
'rII{NARP

10. Bo Johansson
11. LiOStA !je!{
12. Torgny Johansson

Domare:

Erik

Iningerrn

1.
2.

Lennart Castånius
Lars-Erik Andersson

leri före päus våxte $lutårp'ållt rner
lch blcv innan sidb:'tet klart domi-

I)et var annå!'$'Irädet som
log ledniugen i ett då ganska rättl'ist täge när femton minuter hatle

heranele.

Rcino Selander
Hans-Åke Nilsson
Jan Liirdgreit
Sven-Äke Svar6n

Carry Magnusson

{rdiskutabelt.

I li;r"*.a delen av matchPn val relalk't järun, men allt efter matchen

3. Bengt-Arne Andersso,
4.
5.
6.
7.
8.
9.

nren'att poängen hamnåde

li rätt liiger vår

ULTiI{J}'IT,IMN

1. Stefan Johansson
2. Bengt Persson
3. Tord Tor:stensson
4. Ciaes-Gör.an Göransson
5. Anders Ek
6: Bo Ivarsson
7. Kjell Johansson
8. C. Qvist
9. Bengt Gcorgsson

- bq.

I

som döms av förbundsdomåren Kaj
Friberg. Alingsås."

ollvar igerr, vilket siikert Tomlen
får erfara i mötet på söndag. Till
Stenstorp reser l{lllls.iö och är,en

157,

fpelats. Målskytt

var ccntern

Claes

iflestermark.
.

Lennart Nilsson
10. Per.Arne llarglund
11. Christcr Toresson
12. P. O. Eklund

1--{l blov

I*2

Slutårr) hade sedan flerå goda chanler till kvittering med bl. a^ stolp*
r:tt av vy Toma.s Pettersson, men
iåit vänta på sig til]s i trettio'
ätte minuten då vi Roger Änders-

Fredriksson, Tidaholm

Linjemän: Charles Johansson, Faiköping, Anders Ekström,
Grolanda.

Flobygmtrpen nrellan Trä,ilet

oeh Slutarp i dag. Timmele biir

håIla unilan för Vilslre-Klevå. Larv

såmmalilnilå möt Frisoofroikarna,

Åsarp får bekymmer med Hiillstad

på trortaplan.

*

Därmerl väl mött tilt en nv spännanile omgång i rle olika seriernå,
Någon vink för höstfortsättningen
bör väl matcherna ge, FAIK toe
FT-bollen nu senast
- vem vinner
ilen clenna gång?
Som vanligt får ni veta hur matcherna gått öm ni tar r,ägen förbi

vårt tlepesehfönster i kvält och i

morqon. Ni kan också ringa RESULTATSERVICE 134 50.

Båsse

h*lvtrrk trad man iovat före paus öch
hemmaläset hade då stor del i händelsorna pi,i planen. Något reduceringsmåi irkrv det dock irlt-e, utån det
irlev i strliet Slutarp som ökade sin
leiluing iiil l.---3, återigen gencm To-

KINNEVED . VÅRKUMLA
Barn, föilda åren 1963-1965, är välkomna till

i Centralskolan

Kyrkans barntimmar
fredagar

Anmälan senast 24 sept.

kl 14.00-16.00

nlås llelterss0n.

med början 26lg.

till tel. 33270.

I3r* i Sutarp vår

ltedjemässigt

frninfu$ige ?ornas Fettersson tillså$Tnnn$ med lloger Åndersson. Försvaret hiills väl gamraan äv Bengt
?Iormrnsson och på mittfältet var RoInnrl llobr:rg stor ditigcnt.

Kyrkoråilet

Lovnnde 1frädet-center
Kinnarps
Träd*t har en mycket lovande kedWesterrnark
NTO.förening i ieledäre i urige Clacs
rrh lran sr.arilcle tillsalnmåns .bäsmed
håller möte på Pensionatet, . fiilo-vr:mhahen Lennart Holrn för
la hemmaprestäti0nerna,
Kinnanp, i kväll, torsdag, kl 20.
Drygt femiiotalet åskådare fanns pii
.

Besök av Sture Hedberg, Borås,

m.fl.

Alla välhomna!
tv(q-67.

Styrolsen

pl:rf* cch dcmare utan någon som
holr;t anniiirlrning var Anders Ekstriiur, {}rolancla.

.ässo

KTNI\{ARPSSPELET F{ELT I BAKLAS
3-O-SEGER TOR IJLRTCEHAMNS [F'
':t,::

"':

't.:-

:

.'.' ,

!.

ENTREPRENAD
utbyggnail av
rlagvattenletlningar

Frökinds kommun, Skaraborgs
län infodrar härmed anbud på
utbyggnad av yttre dagvattenledningar inom Kinnarp och

a

Slutarp

i

Frökinds kommun.

1. Dagvattenledningar
ca 1.300 meter

2. Dagvattendike
ca 250 meter

::t:lit:

:

:.:

Under förutsättning att erforderliga. tillstånd erhålles avser
kommunen igångsätta arbetena

?..:.:::.tl

omkring den 25 oktober

1969.

Programhandlingar erhålles hos
Wiak AB, adress Box 452 551
02 Jönköping; tel. 036/16 03 20.

Skriftligt förseglat anbud

på

omslaget märkt "Anbud å dagvattenledningar i Frökind" in-

lämnas,till Byggnadsnämnden i
Frökind, cio Elof Rehn, Slutarp,
och skall vara Byggnadsnämn-

den tillhanda senast den
sept. 1969 kl. 17.00.

29

F''ri prövningsrätt :förbehålles.
Slutarp den 16 sept. 1969
Byggnailsnämnilen

i f'rökinits kommun.

&.
,&
$trömaubrott
P.

kraftleveransen att vara bruten
lördagen den 20 sept. 1969 kl.
13.00-16.00 för abonnenter tillhörande Slutarps ek. förening
för el. distribution-och Grolancla
el. distributionsförening

Det var inte särskilt ofta som Kinnarps forwarcls kom i närstrid med UIF:arna. Här ses i alla fall "Blecka"
Georgsson i duell med UIF-målvakten.
för
I(innarpsspelet gick helt i baklås i söndagsmötet meal Ulriceharnns IF på l{innemo' 3--{l blev siffrorna
gången
någon
utan
här
orgaden
uppträdtle
plats.
på
Kinnarpslaget
sin
helt
resultat
gästerna och alet är ett
sinisation i spel: det var mest på-må-få-boltar, som bara vid få tillfällen hittade rätt ailress' flIF å andra
ökat
laget
Setlan
riktigt
småtrevligt.
kombinerade
finess ör,er spelet före paus, tlå ketljan
ila' visatle
'iss
en bit in på andra perioden, slog man mer eller lnindte av på takten och den anclra laalvleken var i

till B-{

lblq-bt
Antlra halvlehens 3-0 kom efter Lagets bästa del var anfallet, där
Efter en hYggiig öPPning av hemmin spel. Christer Toresson au- trion P-A Belglundh, Carry Mag14
vartsnart
rätt
man
såg
mapojkarna,
nusson och Lennart Nilsson i nätnnd
sig för det målet.
27:e
tecknade
i
1*0
hän det barkade. UIF:s
ordning visade fina takter, speciellt
min var frukten av ett gediget överi den första halvleken. Irörsvaret var
Nattsvart
iag i spel, även otn nu fullträffen
ansatt, men överlag
hom till något snöpligt. Tord TorsLlet var en till nästan alla delar inte särskilt hårt
var mån mer vahna än Kinnarpsspetensson slog för lös bakåtpassning nattsvart dag för lfinnårp. Det klaflarna. som. även om kontraktet är
till sin målvakt och vips var planens {ade illa på för många fötter.
ordnat,
nog bör g::ipa in lite bättre
Berglundh
P-A
bäste anfallsspelare
Topp i laget var rnålvakten Stefan i spelet de matcher som är ltvar. Till
på
bolleri.
framme och lade rabarber
Johansson, som svarade för en rad qlädje intc minst för' oss som tittar
Han passacle till komfisen på språng utmärkta ingripanden. Av utespelar- på.
Nilsson
- som bara hade na vill jag ge Bengt I'ersson en Erik Fredriksson, Tidahohn, var
-attLennart
skyffla in läderbolien.
blomnå för ambitiösa försök perfekt
Tre mintlter senare visade Berg- matchens ,q0 minuter.
i sin matchledning och vilunclh teknik och balåns när han
sade en röriighet, som bor.Ie gjort
UIF hom iill spel rnr:d en reserv Kinnarpsspelarna srnått avundsjuka.
snurrade upp eti Pal IIIF:are och
ensam med målvakten närsköt 2-0' melian stolparna. i{3-årige Joscf
Båsse
Pfolz hoppade in med gott resultat.
bollen.
spelet inte myckct att tala

Slutarp-Jäla-N. Åsarp
g. a. linjearbeten kommer

om.

I

j
r

samt kl. 13.00-17.00 för abonnenter tillhörande N. Äsarps ek.
förening för el. distribution.
Kraftverket förbehåller sig dock
rätten att kunna spänningssätta anläggningarna när som helst
under ovan angiven tid.
Trollhätte Kraftverk

Elliusrmatch
Tångavallen, Slutarp
onsda"gen den 17 sept. kl 19.00

'

Gällstads AIS
Slutarps IF

Fotboll

F&MHil"3E-R&!"tW

Tångavallen, Slutarp
Söndagen den 2Llg

kl.

14:00

Hällstads IF
Shrtarps IF

anordnas söndagen den 21/g
Start: Kinnarps Bil oi Motor, Slutarp

kr.

14.00

-

16.00
Familjerally
Kinnarps ungdomssektion anordnar
på söndag fåmiljerall],' med start vid
Kinnarps Bil & Motor i Slutarp.

Kinnarps

Barntilumar

, Kyrkorådgt startar fiir KinnevedVårltunr]a. .Il.rltans . öarntirnmar i
Q-qB{y3,lskolaa på fre|da$ rien .26, sept.

fret hud,e ingen röhnat need
Kinnurp snöt Orby på poöng

Barnti:r.tmalna återkommer

ac

septem.ber.

Tomas Pettersson

Kinnarp gJorcle vad många hade hoppats men ingen mer än lagledaren Marthel Johansson vågat fro: tog
en poäng mot serieledantte IFK örby i löfalagens match. Detta bör betyila att Kinnarp är klart för div. {Vspel även nästa år, ty aft Tranemo skall ta lyra poäng och nÄ I kapp I målskillnad är bara möjligt I teorin.
Tranemo har öxabäck och Kinnarp kvat, meilan

Kronäng.

't't:|

I första

ffoo"rps

avgjorde zt/q'61'
för Sluta"p, 1-0

kvarståenite motståndare {örutom Tranemo, är

244 -gl,
"

halvlekens 40:e minut tog fortfarande bara teoretisk; Läget för ransson öchr Kjefl' Jbhailsson. Ä11ä
örby ledningen med 1*0 genom Karl- Kinnarp hade vid förlust varit be- kämpade dock väI.
tydligt sämre än vad ovan angivits. Bra i
Erik Johansson.
örby var Inge Fransson och
I andra halvlekens 7:e minut ut- Under iånga perioder av matchen Sverker
Nordvall samt i kedjan Jimjämnade Gösta Ek på en fin nick ef- var örby överlägset. Vi har bland
my Ung och Kar-Erik Johansson.
ter framspelning av Bengt Georgsson, farligheter noterat .b1. a. två ribbSpelet var av mycket god kvalit6 skott.
Kinnarp hade chansen att vinna
Kinnarpsförsvaret spelade starkt matchen då Gösta Ek när en minut
och fördes i ett högt tempo matchen
igenom. Efter Kinnarps utjämning med som vanligt I höst målvakt Ste- återstod fick en gratischans, men tyblev det spännantle värre. Med hän- fan Johanssan i spetsen. Bäst på plan. värr sköt han utanför.
syn till, att om örby lyckats göra ett Andra spelare i Kinriarp som förtjäBra domare Sigvard Throlin, HultamåI till och vinna, hade lagets serie- nar högt betyg är debuterande Berfors,
seger varit definitivt sedan. Nu är den til Gustavsson. samt Klas-Göran Gö-

Kinnarps

ROKI

N

NTO:s

TT

Kinnarps NTO:s

uugdonrssektion

arrangerade på söndagelr

sitt trådi-

olustigt väder, men ändå

något
anmälrte

Frökind , anslagsäskandena

digare redogjort. Enda undaataget i

I

söndag 11.00

IFK Falköpings res.'
Kinnarns IF res.
'
at[4-m,

STRöMAVBROTT
På grund av

ledningsarbete

Kinneveds linjen söndagen den
28 dennes kl. 9-:11, förbehålles

dock atL spänningsätta

var 30.

:

Resultatliståri blev följande; (Skil-

ie1:rågan

in0m pårentes).

Rengt .r\uclerssotr. Grolancla 29
"Ian-Olof Sundberg, Källeryd

given tid.

Slutarps elförening ek.för.
Kinnarps NTO hår möte
på Pensionatet i Kinnarp

i kväll.

p.
28

(34): Erik Persson" R 71072 tl (26\;
Arrre Karlsson. R ?866T. 2? (63)i Assår Jarl-eson. Kinnarp'26 r30); Uno
Frisl(. Grolanda 26 (32): Lats Wes-

t€rberg. Kinnarp 23 (24); Gunnar
Svensson, R ?8663. 22 (37): Sixten Lindberg,
Kinnårp, 22 (37): Olof ,ilustavsson, R
36390, 22 i'i.14); I-års-Ove Pettersson,

22 (325t.
Räit tipsrad: x?x 1lx x11 ?x1.
Orn prisutdelning homnrer att med-

led- R

ningen när som helst under an-

ROKI T{D

underkant nnetl tanke

i
i
i
I

i

kornrnit.
I det gråkalla vädret bjöds det inte
på någon större fotboll från de båda
lagens sida och matchcn var synrler-

li3en tempofattig.
Slutarps försvar hade inga större
svårigheter med Hällstads tama kedja
och i fyrbaclisiinjen var Bengt Hermansson och Lennart Pettersson de

I kedjan var det Tomas Pettersson
och Roger Andersson som i någon

avbrytes strömleveransen å den I(r'antz, R 6334?. 23 (47); Göstå

s. k. Hallagårds-Lagerstorp--

i

på rlet överiag i spel som Slutarp
hade stora tlelar av uppgörelsen
Ilällstads kontringar i underlägo
var heller inte ofarliga och rlet var
ytterst nära i slutsketlet av matchen att €tt utjämningsmål hade

På mittfältet hade Roland Moberg

(04);

KINNEMO

sultatet var

vissa framgångar.

var bidraget till

följde vid sitt sammanträde i går I Diabetesföreningen, som av fullmäkkväll så gott som helt kommunal- | tige faslställdes till 200 kr.
nämndens förslag, för vilket vi ti- I Hundskatten blev oföräntirat ä kr.

elter femton minuters spel merl Tomas Pettersson som målskytt. Re-

bästa.

ha hund i Frökind

Kommunalfullmäktige i

Det blev en målfattig söndagsmatch på Tångavallen, där hemmalaget gjorde matchens enda mä

j

familjerally 6fq-gQ-

tionellå Familje-Rally i ett

Billig

sedau

varjer fredagsefteruriddag och ät, avsr:dda för barn födda åren 1963-S5.
Ann:älan skall göras senast den'?4

569?0,

delas senare

i en

aunons.

grad oroade giistförsvaret. Rune Guslavsson gvarade också för en del uppdragningar och d:o skott. Efter pausen körde man dock fast i Hällstads
kompakta försvarsmur.
Som nämnts var giisternas kedja
ganska tam och hade sin bästa man

i Nils Udd, som, med visst bistånd

av veteranen Ingvar lrarsson, kunde
ordnå till en del farligheter.
Målvakten Leif Andersson var en
bra tillgång i försvaret och bland
uteförsvararna var NiIs Wrångemyr

samt Kari-Oiof Tiberg de bästa.

Tångavallsdebuterande

Stig An-

dersson, Skövde, gjorde en bra domarinsats"

-

Gelon

