
Xnackigt Slutarpsspel men 4-2
Slutarp har fortfarande chans att

blanda sig i toppstriden i div VI
Flobygruppen. Det blev vinst med
4-2 i lördagens grannderby På
Tångavallen mot Träclet. Gästerna,
som kämpar på nedre halvan av
tabellen, gjordc dock matchen jämn
med hemmalaget, som inte hade
någon av sina bättre dagar. Man
hade svårt att få fäste på mittfättet
och detta betydde att det blev mYc-
ket hasard över anfallsattackerna.

En mer 3kärpt Trädbtmålvakt ha-
de säkerligen sett till så att ett par
av målen hejdats. Bengt Berger,
som vaktade kässen, stod illa Pla-
cerad när Roger Andersson nickade
in 1-0 efter tre rninuter. På To-
mas Petterssons 2-0-nick efter tio
minuter var däremot inte mycket
att göra. För hemmaledning med
3--{ svarade Christer Stenqvist i
20 min. Berger tåppade bollen och
Christer hade bara att tåa in den
mellan stolparna.

Fem minuter senare fiek Träclet
välförtjänt reduceringsmål genom
Änders Ivansson på närskott.

Slutarps första halvlek var hYgg-
lig, men den andra blev tämligen
skral. Laget hade visserligen några
fina chanser till måI, men 3-2-mål
för Trädet i 25 min. gav gästerna
rättvisa. När det såg som darrigast
ut i Slutarpsleden lyckades llåkan
Karlstedt skjuta in den boll som
beiydde +-2. 36 minuter hade spe_
lats när Håkan slog på ett skott
som gick över Berger och i nät. Det
såg faktiskt inte -otagbart ut.

Slutarpslaget var en bra bit från
normal styrka. I första halvlek får
Roger Andresson, Tomas Pettersson
och Christer Stenqvist de bästa an-
fallsbetygen medan Bosse Eklöf höll
samman försvarstrådarna på ett bra
sätt. I andra halvlek stämde det in-
te på några fötter.

Främst i Trädet, som sett till sPel
låg nära ett oavgjort resultat, var
backen Per-Olof Kroon och anfal-
lets Anders lvansson.

För en god domarinsats svaradc
Gösta Järlström, Tidaholm.

{q-\o' Båssr

STROMAVBROTT
i Slutarp-Kinnarp
Strö,mleveransen kommer att
avbrytas söndagen den 6 sePt.
mellan kl. 8 och 13 för abon-
nenter tillhörande transfor-
matorerna vid Rutmans, Kot-
å{p, Hallagården, Östergår-
den (Kinnarp), Plastindustrin,
Has'sla, Ky'rkogården, och
Halsarp.

Vi förbehåller oss rätten
att hålla ledningarna spän-
ningsfönande unaler den avi-
serade avbrottstiden.

Slutarps el-förening

v
Beslut on asfaltering?

flq-ln.
På onsdag kväll samlas medlem-

marnB i Kinnarp-Slutarps vägför-
ening till möte i Centralskolan. Asfal-
teringsplanen föreligger klar och nu
skall medlemmarna bcsluta om asfal-
teringen - en för kommunen stor
och viktig fråga.

E{,inruarp bjöd BOJS h&rt motstå,nd
Åugörurude fem wtinuter före sl,ut

Mariestad (FT) Mariestads BOIS avgjorde rnatchen mot Kinnarp cirka fem minuter {öre slutsignalen rlä
l3:e mnn Per Nilsson etsatl€ skadade Göran Andersson och riå fich en tå på en nrålvaktsretur. DArmed
kan ITOIS behålla sin kontakt metl toppen i div. IV. Kinnarp b.!ötl annars på mychet gott motstånd och ha-
de viil så många clranser som hemnralaget unrler tlen inledande fcmton minutersperioelen. Det var då yt-
terst nära att såväI Bengt "Blecka'' Georgsson sorn (lrist€r Claesson hade niitat för sitt lag. Hemmalagets
försvar rullades upp rätt enkelt, men med stor tur och skicklighet kunrle Göran Mattsson freda sin bur
från påhälsning. t/ot-to-
Förhållandet var helt omvänt i in-, Stefan .Tohansson var den klart

leclningen av andra halvleken och i främste sDplaren i Kinnal'psförsva-
sedan hade BOIS ett litet, men än- | ret och uträttacle ett jättearbete mei-
dock övertag resten av speltiden. ilan stolparna. Ilans paracler. under

B-GRUPP I:
Itinnarps IF-Kät:ilstorps II( 4---{l

Målg.: Tomas Westerberg 4.
Så har då Kinnarp kiart lagt be-

slag på sericsegern i B-grupp I, en
mycket stark prestation av laset
som är nykomlingar i årets serier.
Matchen mot den andra nykomling-
en 

^Kättilstorp 
vann man klart och

matchen var inte av någon högre
kvalitet. Bäst i Kinnarp var fyra-
målsskytten Tomas Westerberc men
även Tomas Carlsson. Gösta NIag-
nusson och Kent Bengtsson förtjä-
nar ett omnämnande. I Kättilstorp
var Benny Johansson, Conny Frans-
gon och Jan Johansson de tre bästa.

Folkabo lK-Slutarps IF 2--{l
Målg.: Kjell Johansson, Kurt An-

dersson,
Så kom då Folkabos första seger

i returmötet med Slutarp och då
har rättvisa skipats mellan de båda
lagen i kön. Bäst i Folkabo var
Kurt Andersson. Sören Bladh och
Kiell Andersson och i Slutarp god-
känt till Jonny Karlstedt, I3örje
Gustavsson och Leif Ekbom.

{tq-7u.
Tabellen:

Kinnarp IF I I
Flobv IF I 6
Kättilstorp TK I 4

GrolanCa IF I 3

Folkabo IK 9 1

Slutarp IF I 1

slq
ÄLGSKYTTE -?0,'

Fnlbyg<tens Jakt- & Sportskytte-
klubb

arrangerade under söndagen den
traditionella Iagtävlingen i äigskyt-
te mellan klubbarna i Falbygden.
Slutomgången blev spännande då tre
olika lag hade möjlighet att erövra
guldmedaljerna. Solbergalaget drog
därvid det längsta strået.

Resultat: 1) Solberga 1?7 p. (Jan
Jansson, Erik Gustafsson, Juhani
Kokko, Bengt Alfredsson, Inge
Lothsson); 2) Kinnarp 170 p. (Gösta
Svensson. Åke Blom, Gunde Jo-
hansson, Harry Göiansson, Bengt
Åkesson); 3) Falköping 165 p. (Benst
Pettersson, Lars Hend6n, Sven Si-
monsson, Bror Torstensson, Harry
Arvidgson); 4) Sätuna 159; 5) Vils-
ke 133; 6) Falköping lag 2, 125; 7l
Göteve 122; 8) Solberga lag 2, L21.,

Individuellt segrade Harry Arvids-
son med 77 p.; 2) Rolf Augustsson
45; 3) Gunde Johansson och Bengt
Alfredsson 42 p.

Förra helgen tävlatle Falköpings-
sky4tarna om KM i älg samt HVA-
älgen,

Resultat:
KM: 1) Harry Arvidsson 74 p.; 2)

Bengt Pett€rsson 72; 3) Sven Simons-
son 63; 4) K.-8. Dahlman 61; 5)
Giinter Jockisch, 60.

I{VA-älgen: 1) I{arry Arvidsson
77 p.; 2) Lennart Lindström 69; 3)
K.-E. Dahlman 67; 4) Bengt Petters-
son 66; 5) Sven Simonsson 58.

Kommande lördag (1219) tävlas om
KM i löpande rådjur. Anmälan vid
älgbanan kl. 13*14.

de sista femton minuterna på när-
skott var helt suveräna.

Bra var också Conny Qvist och
Bo Johansson. Anders Ek tillhörcle
också en av de bättre i laget. Ked-
ians klart främsta var som vanligt
]3engt "Rlectr{a" Georgsscm. Med sin
fina snelulipfatlning och sina gran-
na genomskärale ställde han gång
efter annan BOIS-försvaret på vid
gavel. Crister Claesson var inte hel-
lrr oäven och sammå bety'f -gei vi
till Iiieil Ahl, som var ytterst nä-
ra vid flertalet tillfäi]en.

Skall .ri framhålla någon utöver
Gijran l{attsson i BOlS-försvaret ger
vi ett Iitet plus till K.iell Flermans-
son på hb. Björn Gunnarsson är den
ende spelaren i anfallet som fäir god-
kärt. FTan ersatte i andra halvlek
Iliiirn Neiclelt, meclan det för dvrigt
Vcr m\ck.t slStstrukct, ävcn om
kediespolet var betvdljgt bättre än
under de inledande höstmatcherna.

Arfalteting c/.1-)0.
P:i orrsdng 1ii.äll santlas nledlem.

ntalna i Kinnafpe och Slutarps väg-
förerning till rnijte i Centralskolan. Ev.
beslut orn asfaltering av tätorternaå
gator står på dagordningen.

UV-start i l{irrnarp
Scroutliåren Unga Viljor i Kinneved

rured sarl lin gsplats ltinnarps rnissious-
hus vill göra förälclrar i l(inneved
uppmärhsan.tma på att UV-liårens
för:sia rlöte för liösttermirren håtles
torsdäg donna vecka, Irörutvarande
och nya rnedlemnrar, pojkår och flic-
kol i åldern 8--12 år, är r'älkomna.

KINNEVED
Föräldrar!
Vi inbiuder gcuorl l{r pojk.
o. f lick. 8-12 år tiil UY-
kå,rens {.örst.a, nröl"e under ht.
i l{inuarps missiorslruö torsd.
10/9 lil. 18.00"

Fönrtvai'ande oclx nya med"
lerumar hälsae vålkofina:

Seoutkåren Lng* f iljor
i Kinnevetl

00
72
l4

26
08

33- 4 18
29-12 13
17-74 9
20---22 8

10-34 2

FROKIND:
Valbyrå hos Sten Ahlqvist" Källedal, Slutarp
Tel. 333 00. Valsedlar, kuvert och upplysningar tillhandahälles.
Anmälningar om skjuts på valdagen mottages.

Socialilemokraterna

Ungdoms-FM
på Kinnerno:tl'
Faibygdens idrottsallians inbjuder

till ungdomsmästerskap i friidrott på
I{innemo söndagen den 13 sept. Ar-
rangör av tävlingen är Åsarps IF och
resp. alliansklubbar skall ha anmäl-
ningarna senast tisdag.

Grenar: Pojkar: 17-18 år: 100, 1000,
höjd, längd, stav, kula, diskus, spjut.
1il-16 år: 100, höjd, längd, kula, dis-
kus, spujt. 14 år: 100, höjd, längd,
kula.

Flickor: 1?-18 år: 100, höjd, längd,
kula, diskus. 15-16 år: 100, höjd,
längd, kula, diskus. 14 år: 100, höjd,
längd, kula.

TÅSIGAVATLEN
Söndas k]. 16.00

Ved u rn*S lutarp
I dag kl. 15

Stenstorp B-Slutarp B



Per-Hugo, 17 år, regisserur
)1..)
urugaomsrenussuns

hos berömliga Kinnurps IYTO
bykvällar, kurser, diskoteksaftnar o. I

inte minst vad man kaliar teaterträ- 
|

ning. Man har bilrallyn och sommar- |

ting när årstiden lämpar sig, "träf-
far för alla" och "träff med de äld-
re". Teatergruppen utsträcker sin
verksamhet över alla säsonser och
reser ibland utombys. Den har gett
föreställningar för pensionärer etc.
Per-Hugo regisserar'.

Ungdomarna håller tiil i Sörby
skola, och framför ailt har man tor-
pet Långaberget. Man väntar därtill
på de nyå samlingslokalerna för
Kinnarp och Slutarp. Ungdomarna
är inåldern 1*-77 är, men utpräglat
demokratiskt håller man dörren öp-
pen också för andra åldersgrupper.
Småkillar är inte diskriminerade i

kretsen, inte heller gamlingar på 20 j

år och uppat. I

Av ovanstående kan tyctras att I
ungdomarna i Kinnarp metl omnej-
der - Bredene ligger i Älvsborgs län

- är väl försedda med basförutsätt-
ningen iokaler. Det är de kanshe.
Ändå var iokalfrågan en tid akut för
NTO i Kinnarp. Den gamla lokalen
var nedsliten, och slutligen avyttra-
des den. Det kom en ticl av stille-
stånd inom gamla berömliga Kinn-
arps NTO.

Den avdelningen var på sin tid den
kanske främsta i landet, med omfat-
tande verksamheter och bred folkrö-
relsebakgrund. Den höll ungdomar
i rörelse, den var en mycket stor in-
sats i bygdens liv. En renässans tycks I

vara på väg, och den tycks komma
genom den riktigt ungå ungdomen.

F ör något år sedan var den nya
"röreisen" intq i gång. Då träffades
Per-llugo och'Kurt och Stig-Äke och
Arne och fann att de var en gemen-
samt frågande l<vartett. Per-Hugo
var så där i 15-årsåldern, någon var
kanske lite äldre. När frågan formu-
lerades i ord lvdde den självklart: 

iVad ska vi göra?. 
{

Nrigorrting vettigt skulle r.nan göra. I

nånting sånt där som l<änns vettigt I

nlr rnan är ung. Man tände pii olika 
I

irl6cr och rätt mvcket pii gestaltning 
]

över scenen. Riktigt tänrte det nijr I

flickorna kom trippande: Sir', Barbro, 
iKickatr. Mona. Inee la. Mal kom i

51ång med första pjäsen: "Frieri ge- 
]nom tiderna". Det var en kostvm- 
|

pläs. Ivern stt'g, och farler Hrrgo i
Korsgården blev i den vevan av med
en frack.

Det finns en bred grogrund för
ttngdomsaktivitet i bygclen. För inte
längesen ur gamlingssynpunkt
sett - vår det Sven Andersson. Sten
Ahlqvist, Göran Anclersson, I{åkan
Silvandel och anclra som vår ung-
clomsledens kärntrupp. Vacl f lickor-
na hette när Sven i Lof.qgården höll
i gång vet vi inte i skrivancle stund.
Llen clonr minns nog siåilva rlen
eångcn. Bortom detta ungdomsgäng
finns anclra, äldre.

Unqdomsordföranden Per-Hugo
har saker att stå i. Han är i övrigt
byggnadssnickale i Falköping. Han
gillar arbetsgivaren, för filman be-
eriper att Per-Hugo behöver ha le-
digt ibland. I tisdags deltog han i
ett program i radion med ungdoms-
redaktionen.

D^t l<an:l<e blir ytterlir:arc in-
sl;ränkning i snickranclet, tror Pcr-
Hugo. Han är inställd på en utbild-
ning på ungdomsleriarsidan.

rclq-zv,

KINNEVED

Kyrkans barntimmar
börjar höstterminen tondagen
den 17 septernlber.
Plats: Sönby skola tills vidare.
Tid meddelas senare.
Älder 4---6 år.
Ailruila.n sena,st löntlagen den
12 septemlber till tel. 33270,
333 12, 331 19.

Kyrkoråilot

Folke Larsson. Hr Folke Larsson.
Kinnarp, avled på tisdågen. Den
bortgångne var född i Kinneved 191?
och han har förblivit hembygden
trogen. Hån tillhörde en brödraskara
på fyra som 1932 startade en bilverk-
stad i blygsam skala I Kinnarps sam-
hälle. Verksamheten har sedän un-
der åren vunnit i omfattning och är
numera vida känt som B, Larssons
Bil 'AB, där den bortgångne sedan
flera år haft försäljningen om hand.

Folke Larsson var sedan unga år
idrottsengagerad och har nedlagt ett
värdefullt arbete, iramför allt inom
Kinnarps IF. {an tillhörde Ordens-
sällskapet Svarta örnar.

Närmast sörjande är maka, två
barn, moder samt bröder.

- {olq'N'
In memoriam

Kinnarpsidrotten har åter sore.
Folke Larsson finns ej mer. Han

var under en lång följd av år en tro-
gen arbetare inom Kinnarps IF. Han
vår en av skaparna av idrottsplatsen
Kinnemo, Under hela 50-talet tillhör_
de han fotbollsöktionen och var un-
der åren 51-55 lagledare för A-fot_
bollen.

Även under sin svåra sjukdomstid
följde han troget sina KIF;are i
matcherna på Kinnemo. Han blev ett
med Kinnarps IF i vars kamratkrets
nu sorgen åter vilar.

Vi sänker vår fana och tackar Fol-
ke för hans insatser - de har betvtt
och &ommer allt franigent att betyda
mycket för vår idrott.

Tackl
Kinnarps IF

Sko!matseeleln

i Frökind
, 11. korvkaka, biodpuriding, lirrg-
i on. T: persiljejärpar, potatis. grdn-
I sä.ker'. O: ärtsoppa. ostsmörgås,
i frukt. T: stekt spättafil6, potatis. rl
I morot. }': korvsås, potatis, rödbe*

I höst kommer Per-Hugo
Classon i Korsgården i Bre-
dene till bl. a. skolorna i Fal-
köping och talar med ungdo-
marna om vad man kan göra
på fritiden, t. ex. alldeles utan
sprit. Han har uppdraget från
Skaraborgs-Älvsborgs NTO-
IOGT-distrikt. Han tu 77 är.
Per-Hugo vet en hel del om vad

som kan göras, Han är ordförande i
ungdomssektionen av Kinnarps NTO.
Den har ett 50-tal medlemmar, och
Per Hugo samlar omkring sig ett le-
dargäng på ett tiotal av de äldre.
Aktivitetslistan bland ungdomarna i
Kinnarps NTO är lång. Man har hob-

Kinnarps
Missionshus
Sötiil. kt. 18 Evangeliskt möå.
Fast. G. Carlsson m.fl. från
Åsarp talar och sj'unger.

Varmt väIkornmen!

Per-Hugo Classon i Korsgården vid sitt arbetsbord, Föreningsangelägen-
het€rna iigger på.

Frökinds ungdomar!
Ni som är 72 är oeh äldre'
välksmna til'l SlutarPs Junior'
förenings första möte ftir hös'
ten. Månil. 1419 kI. 19 i Slut'
arps lllissiorrshus.

JUNIORLEDÄRE



SLUTARPS KÖK EXPAI\DERAR
FOTBOLL
VILSKEVALLEN, V.-'Kleva
söntlag ilen 13 sePt. kl. l-6.30

SLUTARPS IF-
VILSKE-KLEVA BK

i-t

Slrrtarps IF-KInnarps tF l-E
.. I avslutningsmatchen i B-grupp I
"krossade" Kinnarp siia grannar
Slutarp och det vär bara tirr som
hindrade Kinnarp från att få dubbta
siffror i segeIresultatet. Seriesegern
är hur klar som helst för Kiniarn
oeh nu får'man deltaga i finalserien.
En intressant stqt. eJq_?O,

Tabellen (slutställninsen) :
Kinnarps IF 10 10 0- 0 40- 5 20

Företaget startades 1919 av Karl
Wilhelm Rutman. Verksamheten be-
drevs då på Trekanten i Slutarp -mitt emot de nuvarande lokalerna.
Småningom överflyttades verksam-
heten till det nuvarande området i
Slutarp. Starten skedde i en lokal
med en yta av 200 kvm. Dagens Yta
är 1.800 kvm. Tillkommer så nybygg-
naden som är 500 kvadratmeter'

Tillbyggnad har ekett Eedan lSE
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och företaget räknar med ytterligare
tillbyggnad - baserat på en femåns-
plan. 4.680 kvm skall under denna
tid bebyggas.

Sedan 1956 drivs företaget av Man-
ne Rutman som vid sin sida närmast

har gonen Lennart. Från en start meil
tlllverknlng av bapbcn, fönster och
dör:nar har msn nu till 90 procent till-
vorkning av kiikeinr€d€.4n Cel rylgrre

produktlonen är också sjukhusin-
rede.

Allt inrede är fanerat i ädelträ.
Slutarps Kök 'har också ett omfat-
tande samarbete med flera inred-
ningsföretag serverar utrust-
ning till paketkök,

Äntalet anstiillda är 22 och de kom-
mer alltså emåningom att få ytterlt-

Fioby IF 107 I 2 32-7415
Grolanda IF 10 4 2 4 2Z-ZZ l0
Kättilstorps IK 10 4 1 5 19-1? 9
Folkabo IK t0 L 2 7 6-30 4
Slutarps IK 10 1 0 I Lt-42 2

Vår broder
FOLKE LÄRSSON
jordfästes i Kinneveds kyrka,
torsdagen den 17 sept. kl. 12.
Bröderna samlas vid kyrkan

kt. 11.30.

16-17 års yngling
erhåller omg. anställning.

AB Rutmans Snickerifabrik
Slutarp. Tel. 331 77.

Manne Rutman franiför tillbyggrad en.

AB Rutmans snickerifabrik (Slutarps Kök) oxpanilerar. X'ör närvarenale sker en tillbygg-
nad av fabriken om 500 kvailratmeter. Det är trangboiltlheton som meilför att förctaget nu
än en gång s&tsa,r på tillbyggnad. Protluktionon under 1970 har förilubblats och genom alon

tillbyggnail som nu sker kommor givetvis produktionen at't ytterligare ökas.

Beg. hra bilar
RENAULT 16 8.100 mil 1969

BENAULT 16 ?.600 mil 1968

RENAULT 4 2.500 mil 1969

RENAULT 4 9.500 mil 1966

RDNAULT 4 9.500 mil, ny mot. 1966

g'äogryPtllokalemå.

KINNEVED:
Valbyrå
hos Göran Andersson, Mossagården, tel. 331 39.
Valsedlar och kuvert tillhandahålles. Bilskjuts ordnas.

CENTERPABTIET

B. Larsson$ Bil AB
Irålter stängt torsdagen den L719 på grund a
Irotrke Larssons begravning.

VOLVO AMAZON ?.500 mil

VW 1200 bytesmotor

VW 1200 bytosmotor m. soltak 1963

1965

1963

1964

1963

FOR,D I.7 M

OPEL KAPITÄN

Bil & Motor
SLUTARP
Tel. 332 62,33292

oööaö..ocööoööoo.oooaoololtia_

Kinnemo
söndag
kl. 15

Ulnninga AIF - Kinnarp$ lF



Vikrig bollrond far manga lag:

TGIF OCH IFK F'ALI(ÖPII\G I BOTTEI\RAFFEL
FALKÖPII\GS BI( LOSS I STXAI\TOPPEI\?

- FAII(S;s femte raka, I(innarpspoäwg mot Vinninga? -
I ttag bjuder Titlaholms GIF På

dir'. tl-fotbolt på Ulvesborg. Gäs-

ter är IFK Arvika som liksom
hemrnalaget kämpar för nYtt kon-
trakt Det båste bli dubbelpoäng
för GlF-laget, om chansen till
fortsatt tliv. Il-spel inte llelt skall
lörsvinna.

Skövde AIK kan i eftermidtlag
definitir-t säkra kvalbiljetten vid
tresöket i Karlskoga. Det blir sä-

kerligen en spännande fight mot
ott stjärnspäcliat KB-lag.

Dagens fotbollshändelse i SIia-
ratrorg är väl annars U-landsla-
gets drabbning i Skara mot Nor-
ge. Det handlar om invigning av
den nya idrottsplatsen i grann-
ttaden,

Gocla möjligheter att förbättra
sln position i div. III har IFK
Falköping I morgon eftermiddag.
Det gäller bortamöte nted Skene
och efter de senaste matcherna
att döma borile lFK-laget åtmin-
store klara den ena Poiingen.

Vinrringa är i morgon lfinnarPs
gäster. Det blev oavgjort i vår-
rlrabbningen - KIF ligger bäst
till för seger nu' Lagen har an-
nars lika poäng och €n intressant
kamp är att ränta. I gästernas lag
återfinns förre NorrbYnålvakten
Henk Stuivers, bröalerna Johan
och Jose{ Mayer samt förre Sköv-
de AIK:aren K.-G. Lööf för att
nu nämna några.

I Kinnarpslaget sPelar tlen här
gången Bo Johansson På mittfäl-
t€t, C.-G. Göransson i fYrbacks-

Iinjen och inhopP På mitten gör

oclisri Sta{fan Niolsen. Ulric Gun-
narssoll blir tolvte man.

Div. l\r-fotbollen i övrigt bjtt-
iler på matchernal lllariestads
IIOIS-IFK Tidahohn, F-riijered-
Kallsborg och Kronäng-Mullsjö
(södergruppen)

t4o,-Vo.

lugga serieletlantle Ekedalen På
päiing. t Shövtlegruppen hemma-
spilar Borgunda mot Moholm.

Toppmatch bjuils bollPubliken
på i div. VI FalköPingsgruppen,
där tr'BK har chansen att rvcka
loss re.iäll. Tvåan Valtorp är gris-

ter på planen vld inilustriområ-
det.

I serien möts vltlare StenstorP-
G. Adotf, Vreten-Dimbo, Furu-
sjö-Rapid, och Folkabo-Valtorp.

Av toppiagen i div. VI FlobY-
gruppen tor:de Grolancla ha tlen
lättaste uppgiften. Ilemma mot
Edsr'ära. Dlmer kan däremot få
svårt i Annelund. Vealum spelar
hemma mot Trädet, Kleva tar
emot Slutarp och Larv möter
pojkarna från Frisco.

I övrigt får ilen digra luntan
laguppställningar vittna om full
fotbolls{art.

Lagen på Kinnerlo, söndag
KINN.{ItP

1 Stefan Johansson
2 Conny Qvist
3 Bengt Persson
4 Claes-Gör'an Göransson
5 Andels Ek
6 Roland Moberg
7 Bo Johansson
8 Staffan Nieisen
9 Christer Claesson

10 Bengt Georgsson
11 KjeU Ahl
12 Ulric Gunnarsson
13 Christer Johänsson

Samling Kinnemo 14.

Domare: Bengt Löfgren, FalköPing.

Linjem.: Anders Ekström, Grolanda, Ingvar Roos, Floby'

VINNINGA AIF
1 Henk Stuivers
2 Hans Hedberg
3 Håkan Strid
4 Kjell-Göran Lööf
5 Kurt Lundin
6 Håkan Nordh

. 7 Josef MaYer
8 Johan Mayer
I Jan Guståvsson

10 Sven-Göran OlssÖn

11 Claes-Göran Blixt
12 Leif Carl6n
13 T, Magnusson

KipII AhI bleu mutcituitttt{Ire*-r, 
.slq

{ä* Ii;nttarp rnot tr'ittttfurgu-1
J 

1t:. 
. ..-l:: ,öntlagstuabbningen på Kinnemo mot vinninga aIF. r

Kjell Ahl blev nrntclrvinnare för Kinnarps IF i
upptakt€navandrahah,lekskickadehanvidkalabalikfrarnförgästernasburindenfullt'räffsomsmå-
ningom korn att betytla hemmaseger metl 1-l|. Det blev en jämn och t'revlig fight mellan två lag som har

sittpåtlettorra-tillstätlningenbjöilpåenratttillbuilfrånbåtlahåll.Hemmalagethatletlockdefetaste
chanserna och segern meal matchens entla nål får väl betecknas som en rättvis utgång av denna kamp'

Kinnarpsr a g et ha de s in., 
1t 

a:*::" I . å,j J;'' r-"*' LiiLXt:lll 
tSå 

JJiå";
lagdel i fyrbackslin-jen,. dår- clåes- 

""--irrA" malchen helt i sin hand.
Gör'an Göransson framtradde med .;; . ..,--- --
säker' spel från sin ö;to"ä 100 personer tittade på' 

B å s s e
Bosse Johansson hade denna gång
fått mittfältsuppgift och den skötte
hån hygglist, även om Roland Mo-

Slutarpstriuml 5-3

Kinnarps lF
Kvartalsmöte, Kinnemo
torsdagen den 17 sept. kl. 20.

Viktiga frågor.
Möt'upp mangrant!
KIF "

På Otlenplan spelar i eftermid-
dag FAIK mot Blitlsberg och

fortsiitter i seger-höststilen?
Floby har på sin lott Timmele

på Ekvallen, medan Vartofta och

Sandherir hat bortamatcher mot
Herrljulrga resp. Södra Ving.
Söndassfotboll blir det i Tomten
ilär hemmalaget sltall försöka

Eusmoilersgp'mnasf iken
Husmodersgymnastiken börjar . på

tisdag i Kinnarps centralskola.

Klrkanr batrrflmmar
Kyrkans barntimmar för 4--€-

åririgar i Kinneved börjar på torsdag
i Sörby skola. Anmälan skall ske
senast idag, lördag.

berg glänste mest På mittendelen. I

Anfallsspelet var mest lYckat ef -

ter paus. Bengt "Blecka" Georgs-
son var planens i särklass främste
forwardsspelare. Kjell Ahl får niist
bästa betyget - blixtrade till med

snabba framstötar.
Vinninga bjöd som sagt jämnt

motstånd. Spelade piggt hela match-
en med topar i målvakten Henk Stui-
vers och stopPern K-G Lööf. An-
fallet uppträdde lite tveksamt i av-
slutningarna och hade inte heller
den lilla tur som krävdes för att
överlista en säkert spelande Stefan
Johansson i hemmaburen.

Lagledaren Lennart Johansson an-
såg att ett oavgjort resultat hade

Slutarp vände 0-2 till 5-3 motVil'r\#
ske r(leva BK. söndagen..-11rf1.,0^uT o." o".rro*t, halvleken var sper- 

|Vilskevellcn mellan Slutarp.o.hlrl; l*a."i*t iilrnn .a var clet Slutarp som Iva böriade bra för hemmalaget. 1u l,i.*lr.,f"å0. i den andra octr kunde I

man redan eftcr en minut tog it1: l*ii"i.t eöra ytterlig.cre två mål ge- 
|

ningen genom Rune..Tidkvist på Leif I;;;' ;";; "pettu",.son och Roger I

Anderssons fina inlägg I 15:e minu- l-A.;J...ro". I slutminuterna reduce- I

ten var det åter dags och ry g."n-oT 1""å" Xf""u tili 3-.5 genom Rune Tid- |
Jan Alexandersson på en. något tel- lk-. ' 

- 
;dan Rune Wallander snurrat I

placerad Lars Jacobson I Slutarps.- lunn Slutarpsförsvaret ganska rejält. 
I

målet. Klevas fina spel varade docl{liå* 
"ar""tr 

var Kleva på alerten]
bara i tjugo minuter och chanser tlll l;- i trO"iar., av matchen och de som
att l4terligare s9r1 m31 under..denna l;;;; ;"";^ period framstorl som
tid fanns. Rune Tidkvist n "."r",.]]: llartu t"-*uspelare var kedjetrion
två tiilfällen, men mål-Jacob avstvr- l;;f* Ä;å;",;sån-Bengt Linnarsson
de. Efter tjugofem minuters spel-re- l*n n.rnu Tidkvist. Miitfältet tappade
ducerade Slutarp genom 'romas 

5".1 lron' greDpet om oeh försvaret var
tersson som nickade förbi_ en .näiot l*i,".Ln-i.ariru"t i luftduellerna.
passiv Klevamål-vakt. - 

Tvä minuter I 
- 
Sirtr"o. bästa spelare återfanns i

senåre var det åter dags'.ett lot1,ttlg" Ektöf i fyrbåckslinjen, meclan
översoelat Klevaförsvar fick se kvlt- lg"nnt rfur*uns"so' dominerade mitt-
tering ske genom Roger Anclersson lr:,'tÅi. X"aio"s bästa var måtskyttar-
När en minut återstod åv forstaialv- loä ia"rt" Håkan Karlstedt.
lek tog gästerna ledrringen T"9 - | 

- 
b,,u Au-rr. Eilly Wångdahl, Gö-

li.'å?i^åT åfi'ffT;J"#':l;ilJl l """ stat-vo'

ROKIHD
gett hans'grabbar rättvisa' Han tyck- j

te också att KinnarP sPelade en 
I

trevlig fotbotl och berömde särskilt 
I

"Blecka" Georgsson, vilken han an- |

ser vara en av seriens skickligaste 
I

aktörer. 
I



Frökinds kommun önskar
hö ra pensioniirsönskemd,I
'fmuentering' fOrbereds

Här ses fr.v. föreståndare Risto Gidmyr, fru Karin Hjortsäter, so-
cialnämndens ordf. Verner Granl und och fru Astrid Andersson.

Falbygdsmästerskapen för ungdom
arrangerades på söndagen på Kinne,
mo i I(innarp med Åsarps IF som
ansvarig. En hel rad ungdomar ställ-
de upp oeh resultaten i de olika
grenarna blev följande:

Pojkar At Kula: 1) Laszlo Seidler,
Kinnarp 10,49. Diskus: 1) Laszlo Seid-
ler, Kinnarp ?7,30. Spjut: 1) Laszio
Seidler, I(innarp 23,28.

Pojkar B: 100 m: 1) I{im Freiman,
Åsarp 13,4, 2) Göran Carlön, Åsarp
14,5. Höjd: 1) Ingemar Johansson,
Wilske 1,35, 2) Giiran Carl6n, Åsarp
1,25. Längd: 1) Kim Freiman, Äsarp
4,58, 2) Jonny Karlstedt, Kinnarp
3,95, 3) Göran Cari6n, Åsarp 3,78. Ku-
la: 1) Hans-Olof Gustafsson. Wilske
14,93, 2) Ingemar Johansson, Wilske
10,44, 3) Kim Freiman, Åsarp 8,76, 4)
Göran Carl6n, Äsarp 7,116. Diskus: 1)
Hans-Oiof Gustafsson, Wilske 49,91,
2) Ingemar Johansson, Wilske å,84,
3) Kim Freiman, Åsarp 15,87. 4) Gö-
ran Car16n, Åsarp 15,86. Spjut: 1)
Ingemar Johansson, Wilske 24,99, 2)
Göran Carlön, Åsarp 24,93, 3) Tho-
mas Westerberg, Kinnarp 21,40, 4)
Thomas Karlsson, Kinnarp ä,39, 5)
Jan-Ove Claesson, Äsarp 19,10, 6)
Kim Freiman, Äsarp 14,64.

I'rökinils kommun vill ha en kartläggning av hur kom-
munens pensionärer har ilet. Detta sker i enlighet meil gäl-
lanile lagstiftning och socialstyrelsens anvisninger. Det nya
är att styrelsen till kommunernas tjänst utgett ett intervju-
formulär som innebär en tekniskt och psykologiskt värde-
full vägledning vid det grannlaga värvet att höra efter meil
tle gamla hur de har det, och hur ile vill ha det. Lagens
bokstav är i och för sig klar och otvetytlig: "Socialnämn-
tlen har att göra sig väI förtrogen med varje enskikls behov".

ga medborgare vet för litet om si-
na rättigheter, och någon kanske
fattar kontakten från socialnämn-
dens sida som en närgångsenhet av
myndigheterna. Men så är inte alis
fallet. De kommunala organen är
till för att lämna medborgarna ser-
vice och information. Genom sina
utsända vill socialnämnden lyssna
till vad vederbörande har att säga
och rätta sig därefter.

Juniorerna har börjat som vanligt I rnedborgarhuset, som troligen kom-
varannan fre.lae i centralskotan och I mer att inviqas dagen innan. Sön-
kyrkans ungclom har haft sin första j rlagen den 27 sept' kommer i sam-

trätf i Oöve där bl. a. kyrkoherde I banrl med en högticl i Döve, Bör-

sätt skall ge sig till känna. Inför
denna uppgift ordnade socialnämn-
den i Frökind i tisdags en informa-
tionsafton. Den leddes av förestån-
dare Risto Gidmyr vid hemvård-
centraien i Falköping.

Frökind har insen socialvårds-
tjänsteman men väl folk som är för-
trogna med socialt arbete. Nämn-
den har bett fru Astrid Andersson
och fru Karin Hjortsäter sköta om
samtalen - intervjuerna - med
pensionärerna. Kommunen har 350
pensionärer oeh handikappade.

- De här intervjuerna är en grann-
laga uppgift, sade socialnämndens
oldf. Verner Granlund och redo-
gjorde för hur man tänkt sig det
heia. Alia berörda medborgare får
ett meddeiande om saken och mån
ber att få komma och hälsa på. Det
får aldrig gå så till att någon kän-
ner sig störd.

"Uppspårandet" har till syfte att
notera de önskemål som en pensio-
när kan ha och som enligt lag skall
tillmötesgås. Det gälle1 bostäddr,
hälsa, behovet av hemhjäIp etc.
Förhållandena för en pensionär kan
ju snabbt ändras, och socialnämn-
den vill veta. I intervju samlas .en
mängd uppgifter som är viktiga
äv-en för kommunens långsiktiga
planering. Det är ett material man
så att säga får på köpet.

Servlce till rnedborgama
Men i blickpunkten står pensio-

nären eller den handikappade. Mån-

Kinneveds skytte-
förening
har söndagen den 2019 Pokal-
skjutning.
Söndagen den 4/10 startpris
och mästerskapsskjutning.

Frökindsu ngdomar
KYRKANS JUNIORER star-
tar höstterm. fred. 18/9 kl.
17.30 i Centralskolan, KinnarP.
Älder $-13 år.

KYRKANS UNGDOM, från
74 är, start för höstens sam-
lingar i Försarniingsherunet,
Döve, fred. 18/9 kl. 19.30. Om-
växlande prlogr. Metlv. av ung-
domssekr. Götlind och kyrkoh.
Hagnerud. Servering. Bilar
avgår fr. eentralskolan Kinn-
ar..p kl. 19.00. VÄLTOMMEN!

Kyrkans Ungilom

plats för flera. l!{an Planerar en
ungtlomsgudstjänst i Kinnevecls kyr-
ka söndai{en den 8 november.

På tisriag samias åter kYrkobrö-
derna till sin sedvanliga studiecir-
kel kring biskop Brattgårds herda-
bfrev'. hös' Daniel Abr'åhamsson i
Slutarp, tlit nya medlemn:ar häisas
välkomna.

Pastoratets kyrkoherde }(ommer
högtidligen att installeras sönclagen
den 18 oktober av biskop Brattgård.
Detta blir hiskopens första besök i
pastoratet. 1\4an hoPPas då kunna

ijtå samtas efter hösticlen i aet nv1

5O år
50 år fyiler den 21 september fabri-

kör Manne Rutman, Nydala, Slutarp.
Jubilaren är född i Kinneved, där
han driver och äger Rutmans Snicke-
rifabrik AB (Slutarpskök). Redan
som 19-åring började jubilaren ar-
beta I firman som då drevs av hans
fader. IIan övertog firman.1953 och
ägnade sig I dag helt och hållet åt
skötseln av denna. I början på 60-ta-
Iet var han kommunalt engagegerad
och var ledamot av fuilmäktige i
Frökind. Han har varit ledamot I
Slutarps IF:s fotbollssektion.

Högtidsdagen tillbringar jubilaren
nå annan ort.

Så här gick det l?/q'lo'
Claesson, Asarp I4,0, 4) Roland Jans-
son, I{innarp 15,3, 5) Roger Nero,
Åsarp 15,9, 6) Robert Skönval. Ås-
arp 17,0. Höjd: 1) ThomaE Karlsson,
Sinnarp 1,30, 2) Jan-Ove Claesson,
Åsarp 1,%, 2) Thomas Westerberg,
Kinnarp 1.25. Längd: 1) Thomas Wes--
terberg, Kinnarp 3,96, 2) Jan-Ove
Claesson, Åsarp 3.90, 3) Rogcr Nero,
Äsarp 3,70. 4) Robcrt Skönvall, Ås-
arp 3,03. Kula: 1) Thomas Wester-
berg, Kinnarp 70,47,2) Thomas Karls-
son, Kinnarp 9,56, 3) Peter Juliusson,
Tinnarp 5,22, 4l Jan-Ove Claesson,
Åsarp 8,22, 5) Roland Jansson, Kinn-
arp 7,84, 6) Robert Skönvatl, Åsarn
5,98.

Flickor B: 100 m: 1) Marita Gus-
tafsson, Wilske 13,8. Längd: 1) Marita
Gustafsson, Wilske 4,41. Kula: 1) Ma-
rita Gustafsson, Wilske 9,68. Diskus:
1) Marita Gustafsson, Wilske 3b,81,
2) Lena Gustafsson, Witske 2,05, 3)
Anette Arvidsson, Kinnarp 71,72, 4)
Ing-Marie Johansson, Kinnarp 8,?b.

trlickor C: 100 m: 1) Lena Gustafs-
son, Wilske 13,7, 2) Anette Arvidsson,
Kinnarp 15,1, 3) Monica .Iohansson,
Kinnarp 16,1, 4, Ing-Marie Johans-
son, Kinnarp 17,6. Höjd: 1) Ing-Marie
Johansson, Kinnarp 95, 2) Anette Ar-
vidsson, Kinnarp 90, Monica Johans-
son, Kinnarp 80. Längd:1) Lena Gus-
tafsson, Wilske 3,98, 2) Monica Jo-
hansson, Kinnarp 3,07, 3) Anette Ar-
vidsson, Kinnarp 2,9t, 4) Ing-Marie
Johansson, Kinnarp 2,79, Kula: 1)
Lenå Gustafsson, Wilske 8,44, Z)
Anette Arvidsson, Kinnarp 5,83, A)
Ing-Marie .Iohansson, Kinnarp 4,89.

i ungdoms-Falbygds

$urag* Ftyr1rtlega s,ktiaiteter

Pojkar C: 100 m: 1) Thomas Wes-
terberg, Kinnarp 73,4, 2) Thomås
Karlsson, Kinnarp 14,0, 3) Jan-Ove

i f{.irc,wewed,s {}tÅs{ov'&t 
tqlq'?o'

Höstens olika kyrkliga arbetsformer har nu kommit igång
i Kinneveds pastorat. Kvrkans barntimmar har startat mecl

ett 50-tal barn i Sör'by skola. Man samlas här om torsda'
garna. Så småningom hoppas man kunna utöka verksam-
heten, då mera ändamålsenliga lokaler i Kinnarp kommer
att tillhandahå,1las.

S. E. Haqnerud och ungdomssekr. I stig, där enligt traditionen en me-
Götlind lett samlingen. Det finns loelrirta kvrkplats funnits å Len-

nalt fvarssons ägor å Döve stom, en
minnessten att a'r,'täckas. Landsan-
tikvarien kommel att hålla ett an-
!'örande och ge en närmare orien-
tering om bl. a. den Provutgräv-
ning. som företagits. Läroverksad-
iunkten Einar Dahl6n, som nedlagt
ett utomorclentliet arbete för den-
na sak medverkar. Adjunkt Dahl6n
har redan i T'I publieerat en arti-
kel av stort intresse med anledning-
en av händelsen, Gudstiänsten På
kyrkplatsen leds 'av kyrkoherde S.

E. Hagnerud och kö1 meriverkar
under ledning av kantor Ruth An-
dersson. Kaff eserveing kommer att
anordnas. Kommitt6n med 1äro-
verksadjunkt Dahl6n i sPetsen har
utfört ett synnerligen förtjänstfullt
arbete,

Kinnarps-KM
i friidrott



I ffiv. I!- Västergötland Norra
I Karlsborg-Lidköping &._4
I MBK*Fröjered 0-1
I Tidaholm-Hio 2-3
I Vinninga*Mariestads BOIS 1-1
I Kållandsö-Kinnarp 2-2
I Trolmen-Sil 1- 1 -

f Lidköping n 13 5 2 41-14 31

I Mariestads BOIS 20 10 5 5 28-1? 25rKinnarp 20 10 3 7 39-34 A

Kinnarp A: Stefan Johansson, c)on-
nv Ovist, Beugt Persson, Claes-Göran
cör'dnsson. A;ders Ek, Roland Mo-
berg, Bo Johansson, Staffan Nielsen,

IFK Tidaholm 20 6 6 8 24-33 18

Hjo 20 93 835-3621
sil 20 84 828-820

Christer Claesson, Bengt Georgsson,
Kiell Ahl, Ulric Gunnarsson, Gösta
Eik. Matcli mot Kållandsö GoIF sön-
dag. Samling 11.30, buss.

Kinnarp B: Thomy Pettersson, Ru-
ne Torstensson, TorgnY Johansson,
Tord Toistensson, Uno Carlsson, Bo
Ivarsson, Tony Persson, Giista Eek,
Sören Vilgotson, Ulric Gunnarsson,
Christer Johansson, Fleming Tor-
stensson, Lennart Juliusson, Gösta
Masnusson. Match mot \{ariestads
BIiB söndag. Samting 8.20.

FOTBOLL
Tångavallen

Söndag kl. 15

Larv A-Slutarp A
Kl. 10.30
Valtorp B-Slutarp B

MBK
\zinninga

Fröiered
Trolmen

tlSllanoso
Karlsborg

Yerlum
Slutarp

n s173B-nv2n 7 7 627-27 21

20 83 936-35 19
n 67 7 31-32 19

20 4 610 22-nU
20 t474m-$ 7

15 93 338--1821
15 92 434-2620

Dir'. W Flobygruppen
Trädet*Annelund 3.'-2
Elmer-Grolancia 1-l-
Slutarp-Larv 0-0
Edsvära-Friscopo.jkarna 0-1
Vilske Kleva*Verlum 0-5

Elmer 15 11 1 3 42-20 23

Qrolanda 15 95138-16?3

llrrSCODOll{årna lD rJ aJ{-Jt, la
Ännelund
Trädet
Lårv
Vilske Kleva 15 3 2 10 20-39 8
Edsvära

15 63 635-33 15
t5 42 122-30 10
15 3 2 10 17-30 8

15 2 r t2 19-53 5

Slutarp A: L. Jacobson, P.-O. Gus-
tavsson,- I. Johansson, Bo Eklöf, L.
Pettersson, Bo Adamsson, B. Her'
mansson, H. Karlstedt, T' Pettersson'
R. Andersson, C. Stenquist, G. Sa-
muelsson, B. Andersson. Match mot
Larv söndag. Samling Tångavallen
14.15.

Slutarrt B: G. Eckerlid, L. Hofbauer'
L. Svensson, L. FiliPsson, H. O. An-
dersson, L. Ljus, Ä. Samuelsson, T.
Andersson, B. Andersson, L. Rutman'
L. Eckerlidl L. Ekbom, J. Karlstedt,
J. Andersson. Match mot ValtorP B
söndåg. Samling Tångavallen 10.

Frökind
Erisnrerre

laärc+r e

Kilueved

Luttra

Våtkumla

S'rökind

BriFmene

Börstig

Kinneved
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Flalv revansch för KinnarP
Ilelad pott mot l{ållandsö

Kinnarps IF fick halv revansch för r'årnetlerlaget metl 6-2 genom att

i söndags spela oavgjort 2-2 mot Kåtlandsö på bortaplan i en rätt hvgg-

lig tillställning, diir halvtitlsresultatet var 1-1. Ifinnarp haile lite mer av

spelet före paus - Kållanilsö var något bättre i andra halvlek. Klhnarp

hade dock merparten av målchanserna på en tämligen svårspelad arena.

crister claessctn s'varacle för 1-0- , I Kinnarpslaget spelade claes-Göran
lednlng för gästerna i 13 min. sedan I första fiolen i fyrbackslinjen. Anfal-
"eteäxä" Gårgsson gjort förarbete. I tet gictr hvggligt med jämnt spel av

I 44 mi'. Svitterade Arne Larsson. I tr.ion Christer Claesson, Bengt "Blec-
Sju minuter in på anclra halvlek I ka" Georgsson och Ulric Gunnars-

återtog Kinnarp lerlningen. Älerigen I son.
var det Christer Claesson,.to.*,,på | r xåttanasö g.jorde målvakten Uno
"Bleckas" frispelning prickade bollen I fitiA iä-te vb Bruno Martinsson
i nät' ^ | och- w Egon Ottersten bäst i från

Kvitteringcn och slutresultatet z-z I " o
blev ett falrtutn eu minut före slut, l"'o'
då en feldönd straff resulterarle i I Domaren K.-I. Andersson, Skara,

fullträff för hemmalaget. Egon Otter- | var frånsett straffadäsen riktigt bra.

sten sköt d.en' I

I

Förslag till hyressättning
frir samlingslokalen i Frökind

Frökinils kommunalnämnd har hålltt ssmmanträde. Kommittdn för
samlingslokalen haile föreslagit att fullmäktige måtte utse en styrelse
på fem personer för samlingslokalen. Styrelsen utser seilan inom sig
orrlförande och andra funktioniirer l enllghet med föreskrifterna i Sta-

vändes för kaffekokning inkl. pors- | hus 500 kr, Slutarps samiingslokal
lin 10 kr, om köket användes för | 300 kr, studiecirklarna, förslags-
matlaining inkl. porslin m. m. 25 | anslag 2.000 kr, stipendier till ung-
kr. Tillstä[ningai' med dans ånser I domsledarkurser 400 kr. enskilda vä-

tens Nämnd för Samlingslokaler.
lullmäktige tillstyrka förslaget

Kommitt6n hade samtidigt läm-
nat förslag till tillfällig hyressätt-
ning till dess styrelsen fastställt
hJ'rorna för lokalen, I stora salen
föreslås för sammanträden 40 kr,
revyer och liknande offentliga till-
ställningar 75 kr, familjesamkväm
med servering 75 kr, bingo 50 kr,
kamratfester som anordnas av tiire-
ninga" inom kommunen 100 kr
sammankomster anordnade av Röda
Korset, kyrkliga och frikyrkliga
sammanslutningar 40 kr, offentliga
tlanser grundavgift 100 kr och 20
proc. på entreavgifterna. Lilla sa-
len sammanträden och liknande 15
kr, Hobbylokalen 25 kr. Förening-
ar som har särskilt återkornmanrle
verksamhet får träffa överenskom-
melse för viss tid. Om köket an-

förslaget hos ful1mäktige

Bibliotekskommittåns tO"utr* om
inl<öo av möbler m. rn. för 6.800 kr
tilistrzrkes. Tili simundervisningen
föreslås Börstig-Brismene Rödakors-
krets få 1.6C0 och Kinneveds 2.926
kr. Kinnalps IF, friidrottssektion,
driftsanslag 1.000 kr, dito för fot-
bollsvecka 2.000, fiir unsdomsverk-
samhet 2.0'J0, idrotts':latsen 3.000,
Slutarps TF, driftsanslag 7.000 kr,
vinteridrottssektionen 1.000 kr. Kin-
neveds schackklubb 400 kr, Kinne-
veds jaktvårdsfiir:ening 300, Vartof-
ta hemvärnsområde 500, I{inneveds
bordtennisklubb 1.500, Kinneveds
skytteförennig 600 kronor eller
tilisammans 23.826 kr. Betr. ansök-
ningar från Kinnarps IF på 28.400
kr oeh Slutarps IF på 22.800 kr för
investeringsarbeten beslutade närnn-
den remittera till budgetberedning-
en.

Behandlades följande ansöirningar,
vilka lcke behandlats av ldrotts-
och fritidsnämnden: Börstigs byg-

TTPSPROMENAD
i SLUTARP med omgivningar
anordnas i morgon, sönclag.
Start: Järnvägsstationen kl
70-12. VÄLKOMNA!

Slutarps IF -Samhällsf öreningen

FRöKIND
KOMMIINALFULLMÄKTIGE

sammanträder i Centralskolan
Kinnarp, tistlagen den 29 sep-
tenniber 1970 kt. 19.00.

Ordförantlen

beslutade att hor
zq{q-70"

degårdsförening, driften 1..500 kr,
målning utvändigt 2.400 kr, Vår-
kumia dito 500 kr och reparation
500 kr, Brismene dito 600 kr, Luttra
dito 1.000 kr, Slutarps samhällsför-
ening fö1 lekplatser 1.000 kr, Kinn-
arps dito 1.@0 kr, Vilske-Vartofta
kretsioge av NTO-IOGT 300 kr,
Åsarps-Slutarps missionsförsamling-
ar 300 kr, Kinneveds CUF.avd. 400
kr, Vi Unga 400 kr, Västergötlands
Turisttrafikförening 1ff) kr, Falkö-
pings-avd. av DHR 500 kr, Falbyg-
dens Hembygds- oeh Fornminnos-
förening 500 kr, Ekebyskolans för-
äldraförening 100 kr, föräldraför-
eningen för Cp-barn 600 kr, Skara-
borgs biindförening 100 kr, Solda-
ternas vänner i Skövde 100 kr, pa-
tientföreningen vid Falbygdens sjuk-

schema för föreståndarinnorna på
Frökindsgårdep innebärande en ar-
betstid på 164 timmar under en 28-
dagarsperiod. Förslaget godkändes
av kommunalnämnden/lönenämnden,
Bostadsstiftelsen hade föreslagit att
hyran i insprängda pensionärslä-
genheter blir 25 proc. av folkpen-
sionen plus kommunalt bostadstill-
lägg. Fö1 de nyuppförda pensio-
närslägenheterna föreslås en grund-
h-vra lika med kor4munala bostads-
tillägget plus 2 kr per kvm lägen-
hetsyta. Från valnämnden hemställ-
des att beslut måtte fattas om er-
sättning till valdeputerade. Kom-
munalnämnden tillstyrker en er-
sättning av 10 kr per tim. samt
härutöver till ordförande 25 kr. Dis-
kriterades invigningen av samlings-
lokalen föreslagsvis den 17 oktober.
Komrnunalnämnden beslutade hem-
stäl]a hos fullm. att det uppdrages
åt lokalkommitt6n att ordna med
detta samt att 1.000. kr ställes till
kommitt6ns förfogande för ända-
målet. Beslutade kommunalnämn-
den att den kommunala subven-
tionen för pensionärslägenheterne
skall inbetalas direkt tiil bostads-
stiftelsen och hyresgåsten allså en-

Skövde AIK--Skara 10-1
Faiköping-Mariestads BOIS 6-1
MBK-Kinnarp 9-1
Götene-IFK Tidaholm 4-{
Våmb*-Tiblo 1*10 ,

Tibro 19 15 1 3 66- 18 31
Falköping
TGIF

19142 4 70-2330i

Götene 19 13 2 4 64- 26 28

Skövde AIK 19 13 0 6 109- 28 26
IFK S]<övde 19 8 3 8 36- 37 19
MBK 19 7 0 12 43- 81 14
Mariestads BOIS 19 5 3 11 27- 51 13
IFK Tidalrolm {S 6 1 12 33-. 67 13

kommitt6n bör förekomma i be- | gar 15.000 kr och folkhöeskolesti-
gränsad omfattning, cirka tre un- | pendier föislagsanslag 1.00b. Sum-
der vardera höst- och vårsäsong. irna tillstyrkt belopp 32.100 kr.| ---- ------/ ^-'"
Kommunalnäinnden förestår att I Beslutådes föresiå fuilfn. att hudd-
ploeentsatscn sättes tit! 15 på entre- | skatten fastställes till 25 kr under
avglfterna och tillstyrker I övrigt I nästa år. Förelåg upprättat arbets-

il dast betala nettohyra. Detta beslut
I skall träda i kraft den 1 okt. inne-
I varande år.| 

-

!l Norra reservserien
I TGIr-IFK Skör,de 0-0

Skara
Våmb
Kinnarp

19L25 2 57- 929

t9 5212 41-6812
19 2 3 14 25-782 7
19 2116 20..-84 6



Kinnemo
sönclag
kl. 15

lln Slutarpspoäng
Larv luggade gansha oväntat Slut-

arp på ena poängen i söndagens
Tångåmatch, som inte b.jöd På' något
spel att tala om. Även om hemma-
laget hacle, som det tycktes, regel-
rätt må] inne som dömdes bort för
offside var nog resultatet i stort sett
rättvist. DIål-.Iacob rädclade nog den
ena poängen för Slutarp genom ett
flertal fina räddningar. Ute på pla-
nen gick inte bollen den rätta vägen
töt Slutarps del och matchen Präg-
lailes av felaktiga passningar i
mängcl.

Bo Eklöf var väl clen sqm höU ikop
clet bakre försvaret med hjälP av
Bengt Flermansson. I övrigt var det
täm)igen s;vegt över lag och inte
minsi i kedian.

Gästande Larv kämPar för sin exi-
stens i serien och det märktes också
på laget snnr litc i från början 1i1l
siut. I tränaren Roy Henlil sson hade
laget en god tillgång, medan i övrigt
l)osiiltningrn var tämligen .iämn.

TR&I.Mffiru-K!NruARP

Valkollekt
Kinneveds Röda Korskrets . var

ansvarig för söndagens , valkollekt
till de handikappade. Sammanlagt
uppgick kollekten till 1.096:9b, förde-
lade på Vårkumla 85:9?, Luttra 185:60
samt Kinneved 875:38.

?zl't -Nl '
Examina

Fil. ämbetsexamen hår avlasts vid
Göteborgs universitet av Marita Ar-
vidsson, Frökilnd.

KINNEVED
Intresserade för nominering
av kandidater till samiings-
lista för Kyrkofulimäktigeva-
let, kallas att sammanträda å
Pensionatet, KinnarP, torscla-
gen den 1 oktober 1970 kl.
19.00.

Ifinnarp gatischuns?
Våmbs IF:s walkover mot IFK Tidaholm i reservseriens A-grupp

blir öilesdiger. Enligt gällanile bestämmelser medför walkover att
laget degraileras. Mmbs fall blir alet spel I C-grupp nästå år! Det
ger också Kinnarp chansen att få hänga kvar i serien. Laget llgger
sist i reservgruppen, men kan änilå få en gratischans att hänga metl

i A-reservernas fina sällskap även nästa säsong. Kinnarp skall en-

ligt programmet möta Våmb nästa ronil - ilet blir lngen match,

om man följer gällanile bestämmelser.

Det finns också anledning att nu funilera över ev, gratisuppflytt-
ning i div V och illv Vl-serierna. Så som läget är just nu metl två
västgötalag på degraileringsplats i dtv III - Arentorp och Skara -
får en div V-tvåa och en div Vl-tvåa chansen till uppflyttning. En

andra plats i tliv V och dlv VI kan alltså | år bli ytterst värile-
tull ...

Så är läget i alla fall när en iliv III-rond återstfu!

Cer Vå,mbs Lcalkoaer

Båsse

t
'l

I
5

Lagen på Kinneffioo söndag
IilNNARP TROLMNNS SK
Stefan Johansson 1 Lennart Thörnbers
Conny Qvist 2 Conny Huit
Bengt Persson B Gert Vennerholm
Claes-Göran Göransson 4 Hasse Dåhlbere
Anders Ek b Sune Lindb)adl
Roland lVIoberg 6 Runar Dahlber.g
Bc Johan.son 7 Knlle persson
Kiell Ahl 8 Lennart Lärstad
Chr:ister Claesson g Giista Johansson
Bengt Georgsson 10 I-eif Gustavsson
Ulric Gunnarsson 11 Bert Johansson
Gösta Eek 12 Rolf Gustavsson
Christer Johansson '13 Rolf Hend6n
Samling Kinnemo 14,

,lomare: Ingemar Johansson, Skövde.
Linjem.: Thorsten Johansson och Åke Sundkvist, Skövde.

2al4 a*. Geson

tq/q-71J.

MållAs serieepilog pa Kinnemo
niir Trolmen giistade l{innerp

Kinnarps lF och Trolmen ilelade liksom i våras på poängen vid sönilagseftermiildagens kamp på Kinnemo,

Det blev nu en mållös tillställning och inför lfil-talet åskåtlare, som kunde konstatera att KIF:arna hade myp-

ket svårt att förvalta de chanser som de spelaile till sig. Ett eller två Kinnarpsmål hatle, om man ser till
spel och chanser, varit på sin plats. Det närmaste Kinnarp konn mål var två friilfat i målställningen - en av

Bengt "Blectra" Georgsson före paus och en av Gösta Ek eftet. Därtlll hatle Kjell Ahl en måIboll i nät men

deri bortdömdes lör hands,

I

I Roger Andersson matchvinnare

I för Slufarp

] Med matchens enda måi inprickat
j av Roger Andersson en stund in på
I andra halvlek, kunde Slutarp ta bå-
da poängen i söndagens bortamatcli
mot . -nneiund. Slutarps lagledare
Karl-Erik Lunclin har följande att
säga om matchen till FT-sport: Vi
vann ncg rättvist i för'håliande till
snelet och för'utoin målet hacle vi
bl.a. tr'å träifar i målstäliningen. Nu
strrall .iet dock sägas att Lasse Ja-
cob-qon gjorde ett fint arbete i målet
och troligen räddade oss från necier-'lag. Försvaret i sin helhet var sta-
bilt och fyrbackslinien hade i Bo
Eklöf sitt främsta namn, men de öv-
riga stod honom inte lånet efter.

På mittlältef ast.lad. tsengi Her-
mansson och Alf Adamsson med
framgång. Kedian, där Håkan
Karisteclt sahnådes, var inte till sir
fördel och hade vtterligtre svårt att
få ut nårgot positivt av sitt arbete.
Röger Andersson och Thomas Pet-
te|sson får nog säilas fIiimst 'om

över huvud några betyg skall utde-
las för denna lagdel, slutar Lun-

En åttaårig cykiande Kinnarpspoj-
ke blev i går vid 16.30-tiden Påkörd
av en bilist då han sneddacle över
körbanan. Olyckan hände i närheten

körbanan. Plötsligt körde den ene av
pojkarna med sin cykel ut i köt'ba-
nan. Bilisten kunde inte undvika en
sammanstötning, varvid pojken föil
i vägbanar-r. Han lördes till Falkö-
pings lasarett. där han fick kvar-
stanna för observation,

I morgon anordnar Slutarps IF
och Samhällsföreningen en tipsprol
menad i Slutarp med omgivningar.
Starten blir från järnvägsstationen.
Utöver tolv frågor blir det också tre
praktiska prol'.

Evo-tävlingen
Var'cofta Hvo fortsätter i morgon

sina tävlingar i kpistskjutning, för-
utom GP-tävlingen ingår skjutning-
arna i områdets egna tävlingar om
vandringspriserna. Skjutningen äger
som vanligt rum vid Klövhålan i
Falekvarna.

Trolmen uppträdde i stort som
väntat, Hade en del goda tiltfätlen till
nätkänning före paus, men blev
sämre efter rasten, Målvakten Len-
nart Thörnberg var i ett stabilt bak-
re försvar den främste aktören. På
mittfältet gladcle Runat Dahlberg,
medan anfallet var tämligen jämnt
besatt.

Försvaret i KIF gjorde bra ilrån
sig med backen Coirny Qvist som
den jämnaste. På mittfältet var det
"jämnt skägg" mellan Roland Mo-
berg och Bo Johansson, medan an-
fallet inte hade sin stora dag. Samt-
Iiga spelare körde för lätt fast I
Trolmenförsvaret och.slarvade därtill
alltför ofta i passningspelet. Ulric
Gunnarsson var nu med från början
och hade en del goda id6er, men
slocknade även han.

Ingemar Johansson, Skövde, gjorde
en god domarinsats.

Båsse

Cyklande pojke
påkörd ?X*il

i av Centralskolan. En biiist från Fal-
I köpingshå1let observelade vid sin
I färd genom samhället två pojkar som
I stod trled sina cyklar vid sidåu om

\/
Tipsprämenad "elq-N.

din
zalq^N. Geson
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". pö bilden.
ott KdLIe Böckand.er trios i sin iägeni.et i nya pensionärsbostödern+! Tdigerå bodd'e hnn .U;tcn-Do:tte'" och outopp

Det koll{. triibuset har hon stiieries -oytt ut lnot sin etta i nybggget t. h. po bildett.
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pastorat

' I .t ' rndhus ldn'gelääHtr.#4.lifädäI en tfeUllg f{EUII <) jl ixinnevedkr14ochiBörstig

Det'är inte enbart sarntingslokal man i ar hunnit bygg" i Frökind. Fiirdi# t3:,:: 'l 5t"11*u***, ,/to-N.
oeksir raclen av pensionärsbostäder, 8 lägenheter, dtt tas i bruk' Man har ,tnt*-1::-,tT.. | 

-*"'"-"-' 
,,, ,a,,,-, ,,,

sprängda pensionärslägenhcter i hyreshus i komnrunen, men föredrog att b;'gga cn 
'l

ritlhrrsliinga i närhetcn av ålderdomshemnrei i Kinnarp' ::'(f htt-x:^

äi" ai"iirl'r'-";;;-pi; 1tt T"1 tar 
I 
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tB Stf . granskningsledare
;:;r" ;'i;'i;;'";;b kvadratmc- I L:;jL\'

iä ; t ii i; it 'ä i I Granskningsledare
RHla 4 Ät rur '"':l '"----- '- ll',lcrrär'q
ter man disponerar' Dör kan röra sig I """'" -
om 80-100 kr beroende !å om

man valt 1- eller Z-rummaren
För de Pensionärer, som vill, finns

möjiighe! att gå d*r korta r'ägen

Ätr rnan i:1lgt det heia i rad l6ver till ålderdomshemmet cch tlär 
,

Iru.f o:rrr ir 1* rtsionärerna '.acksam'l in1: sina rnåltider. Men de flesta 
I

xl i:',i\'å:"ä:..1k'$:; 3li lH ää :"ä#,h "$iitul;å:: I I r nö ru N Diirt,',i*'ri"#..xil'h? "fl äå 
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I f nöruND

:'iiät#:*'iffiffi i l Folk- och bostldsräknins

baksidan av huset. 
rurrdJJ v!' 

il ii?åiå., i6 i0 b r :c- rs ri I (vit blankett)'

rnte d;.rr 1 i {,"".1:;t i3 i! i i åiai8 il l t Ev. upplysninsar om blanketternas ifvtlantle lämnas av gransk-

, i ko,nm,,- il l';l;:lllll' l[ tr i ': ii.ii ill I ningsredarna' 
--

nart bostacisbidrag per mån. Dessarl 
I :..*l_ -- il : 2 +t" ll-:l +l i I Georg a. öhrnell l*" Ahl-q:lt_:,1--r^r^-i

;e':'-?t:':lq:,;,,.:.::. ::-ttri.trl ,"T,1;"ll"l""'"*U!raru 
rru'q 

il kommer att äga rum untler ticlen 4-10 $l-T1o:-"1*ill-Tirr dc sorn fåit Lj s-n.ra lägenhe- Fröjcleti-Hio 5- 3 ll kommef 4f,f, agtr rr 
,h ko-*"t dessutom

:er njuter av cr:n ,',., å'iiåi'Tä ki,1lp#g;1.'fl':r'"u' 
BK 4 4 

i I Itl .*TilT1^***n#*"f::Toå**o' r arriirerna ra,nrt

," ,"-"1'.'i-"'l;;;1,.u "',0 rr{i*ä'f:J*"i+ g'1 år-iå äll f"'f;iåxtflliänH:"'"fflslTftxi*ölif.ii."ffö*
node.å inaskiner o,,r iiiis, tork- iI'X';å:};'"'" !i iö i i ll:li iii | ;fi'ä#"å;;;;i;å;;, Box ir, Kinnarp. De kan oekså in-
um och mangel. Ailt nära och lätt- I{BK ' 27 9 5 7 37-33 23 

|

irigängrigt ransrut,iingtlltvätt- vinninga ?! I T I3?-3i "|1 iå;"*earcå*"*-rlo*"*"t]:",:::r:itl"t::l:*"h3""1""Hiligängrigt I ansrut*ing t'r tvått- vinninga ;) i i i ii-ii lil 1 
'#äiff;#;il"r.1" r.i. is-1e varje dag utonr lördag och

:å::LHJ"'"':'"":l"egetrör- fl"la:u.ua ?i S ä S åL?t äl , söndag.I sjäI,:a lägenheten {inns natur- Hj:,*^- ii å ä i åffi tå | 
Dvrrqo6'

igtvis en stort härrigt uiååliä- Trl*äiår. 21 6 6 s 2qq $ I i Fastighetsuppgift skall lgqlas jo1 vari-e LTtlilil'"*ilnil.åta.ocr*åavdensista;;;i;;.E" iäå#åsf ;i I ä fi ?{iä- i\l i ;#:r:ffiä"f,i'ä-r"rta.slägenhet, vare sis lägenheterna är
iten, men behändig spis, där rnan xartsnot'g 2r t 4 15 22-Å7 t l 1 ilå,"åa. eiler inte. uppgiftän lämnas av fastighetens ägare
.o.m. har griJ,l och övriga finesser 
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rar också varje läsenhei K";G:ll uiv' vI Flobvgruppen I I eiler arrendator (gul blankett).;;;-*ka ?"'je ue".'hå Kybkå-ll Dir'' vI Flob)'sruppen i I eiler arrendator (gul blankett)'

;:'ri:19:ä--T'":":l?;"ffii1 ii!,:,!,t$;;:'!l:T"if, I i rnnehÄuer rastigheten endasr en bosta.rsrägenhet och dema

;ilr' 'rärre 
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ej på den sär'
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het-har också en härlig tcrrass uallrtner \9 \? ! ? :ti ?1 ?3f /virblankett).
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nerar både inom och utanfö1 tät- | re framlägga ett definitivt förslag.
ort. "Ska vi gå till samarbetsnämn- |

den med det eria så ska vi också gå | ansUg till organisationer

!5 LaSuru- | Flqo
ning. I sådana fall är anbudsförfa- | 

"--o'

Irr Gunnar Johansson: E1 koln- | ;;" ;;; på äessa ting.

-V;1-71;" 

tips om t.omlnande uttaxering -n--:- :- diskussioäöt i Frökind :"åt3'rffi;i,;,';*;;rrlncrn
I Hr Våring tillfogade att den bety-

iHöjd skatt varslas i kommunen #tk*##tr4"Fjidä

Kommunalnämnden hade föresla-lsenom att tänkbara köpare inte villl Hundskatten faststätldes till 25 kr' UIT(åU(,lVl4tl{
git att fuumäkttge skulle ai""r."u" läåi"ar* ii" "'Äa.".. l- Till bestrtdande av o"*:"u-:,:11 r från 14 år är vätkom*a till
ett tidigare beslut att titt ""-r"- l'f"fi."a,frti*" t"ottt u* försäijning-lsamlingslokalernas invigning anslogs rrq! rr (
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i överskjutande kostnaal vllken kun- I rrår.,^,^-r,c,aa}rar

Viil Frökinilsfullmäktigeg sammanträde i Centralskolan i Kinnarp på tisdagskvällen ilrog tig'

rtet ihop sig tilt on rad debattor av principiell natur. En rad anslag klubbarles utan eliskus'
sion, dåribianrl ett på 52.000 kr titl lokalbyggnatlskommitt6n. I några fall tliskuterailes FRöKINDS-
mintlre anslagsfrågor, men även ilå var överVägandena av principiell natur. r rrr^F^rr r Äåä;;;ff;"";ä"**":i;;;;;;'";;;ö;;;'iil"^ilYr$.::"rasttii'aes.t'l T kI; UNGDOMAR

uppfatta oss som Grönköping. Full- l "gradera" hyresgästerna, sade han.
mäktige har nu ehansen att beteck- | Hr Kjellström föreslog en lokalhyra Skatten upp

ljärnväesstation. Ledamoten hr Gun- | uversKJuläflqe nustrrau vrrsen Kurt- i HObbWefkS'afnhet.
l;;;'l;";;,,!'; *;;;i;';;";-r0""å- | n"uutt ono lokalhvro" d" beräknas till några hundra kro- | ----:"'"
l t ua t.,"" denna framställning. Ären- | Kommunalnämndens 

'iörstag till nor' I Kyrkans Ungilom

1 
aet f-orae-.. återgå -.till kommunal- | differentierade av8ifter, \']d h,yr.l, 1v Bråtlskanile
nämnden för utförlig motivering av lkommunens samlingslokaler kritise-namnden for uttorlrg motrvenng av lkommunens samlrngstoKaler xtltlse- Till telefon för granskningsmån-
framställningen. I rades av hr Gustav Gustavsson som -^- .,t^ rallr_ nnh lrnstc.tsräkninsen'Ti:ääTä-;l;ndens ordr.rir g lffi åi:-äp:"r11.ötlä:1":ö.: ä:il',. ':li";,å"åJ*Tji#5:''å:tnar Larsson frågade: Är det nöd- | gäster får lokalerna till lägre Pris l-^**u.,r" arl .tarra enslessärendenar Lanson rragaoe: Ar oet noa- 

| 
gaster .Iar jgKll:rna- tur ragre, L.r" frumhöllS att detta anslagsärende

vändigt att kommunen springep till jän andra. ,Varför ska,nu,..kyrktlg. \ru" lite utanför de kommunala pa-
samarbetsnämnden och frågar om I sammanslutningar betala lägre av- -^--^r^nå^ äranÄar ronna tnfesamaroelsnamnoen ocll ttaqu:_. om 

I Sa-mma.nsrulnlngal Def,ara ratfe ot- tagfafefna _ ärendet fannS inte
avgiften för sju fastigheter i Kinn- | gifter än dom som vill hålla famil- '
arp? vad har *.*rÄ.'å,n,,1"r. 

I i:ilX** }:L_g:*i_ry: ;ll: ffå" ti*t:::1f-il:':Xåä",*::
för anledning att lägga sis i en så- | stämde hr Kjellström. Det är l.t" ,närro"r, kan inte arbeta utan tele-
dan struntrråga? Man u:TT":..?lt ly:*:"^-^1l"Ii'.gl^-i:l^-tl *1^'l'j:t ron, ärendet brådskade.

fastighetsägarna och kommunen til- | och andra ideella sammankomster
skjuter resten som €n akt av miljö- | 40, offentliga danser 100 kr plus
vård. Hr Johansson fann emellertid I proc. på entr6avgifterna. Desså av-
att samarbetsnämnden borde ha in- | gifter gäller stora salen och är tiil-
syn i hur en kommun subventio- lfälliga. Lokalkommitt6n skall sena-

dit med det andra." Samarbetsnämn- | Anslagen till organisationer och
den har tidigare lämnat anvisning- | studieverksamhet medförde viss de-
ar I olika frågor, och kommunen I batt. Ett par anslag ströks från lis-
kan följa sådana anvisnlngr eller I tan på strängt formeila grunder:
låta bli, sade hr Johansson. Viktigt I ansölrningarna hade kommit in för
är emellertid att kommunerna håIler I sent. Det gäUde Vilske-Vartofta
kontåkt med samarbetsnämnden un- | kretsloge av NTO-IOGT och Kinne-
der de tre år som återstår till kom- | veds CUF-avdelning. I gengäld I t
munsammanläggningen. lklubbades några anslag som awi- | 6

Men fuilmäktige återtog beslutet I sats av kommunalnämnden sedan
enligt kommunalnämndens fram- lhr Sven Andersson i Lofsgården
ställning. I funnit det "futtigt" att inte kunna

I lämna en hundralapp till Fräls-
Anbual I ningsarm6n. På hans förslag tillkom

Ganska "principiell" blev diskus- | lö]]31d"^^-urylag: Skaraborgs \rTo- | n

sionen om iarsatjning av två lärar- | ]9ST 3q0 kT:-o:'^^Fsltningsarm6n | -
bostäder i kommunJn. Kommunal- | 100, Sveriges 4 H 100, Riksföreningen
nämnden hade med majoriteten g 

I 
mot allergi 100, Riksföreningen mot

röster mot 2 töreslaglt ati de borde | *"Ti!itT - 100, - Fi;räldl9föreningen
säljas på offentllg 

",ittiott. lför hörselskadade.^100. Vi..har tidi-
Det fann ledamoten hr - lsare lämnat uppgift .om övriga 

-an-il
dersson varå en 

""u"r,å"11'**å: l:l1-- 
enligt kommlunalnämnde; rör- i

nrng. r saoana rall ar anDudstorra- | i

rande det vanliga, eade han. I Ut*taenile hvror
Kommunalnämndens ordf. hr..Lars- | stirtetsen Frökinds hyresbostäders

son: - Erfarenheten talal närmast I räkenskaper godkändes efter debattför att auktion är förmånligare än I om uteståendä hyresfordringar. Des-

höver ju inte heller godkänna kö- | stäpnincen detvis kunde hänföras | ,li-ia i'*a"* "lt int.""uu i l-rox,n.t I plan,,t skail r.ar.a i .luften. Vikten pa
peskillingen.

na hänvändelsen till samarbets- | 
p17T-kT._.3It öIu"..... i n"lciiiä"'iJf,i"sson begärde ettnämn<lensombarns]igochåterta|Fu1lmäktigebeslötenligtkom.|.-

beslutet. 
I 
munalnämndens förslag: 

__ 
sampal- | , Z{q -VO ^Hr Larsson klargjorde att frågan I träden 40 kr, revyer o. liknande 75,

gäller en vattensanering, vhrvid I familjesamkväm med servering ?5,
.är Larsson KlargJorde aft lrågan I traden 4u lrr, revyer o. uKnanoe .D. I I ff I f I

ii'i"i",u"u"',"x':åHå1"*'l$;,,,:::i$ liill1":T5,"åä,*,ljr*li:låll i bntuslusttstfr{,c J Lygure

mun rrar ögonen på 
"r.;i'iöå:: | 

*äåil.å1,*:åXå:1? 
rörsrag mr i :1i^*,,.?,-,"1å iålii'"ilå'äo,ifå : ln%å 

'"u,',.uga' 
srnåninge', ka. rn-

kas med andra medel, 9"1 !"-g.:" I nyressättning för pensionärslägen- I åå" rråir". j- tirr 
'rila 

rlnzl pr"n. rr" I "u" hoppas Eror oeh Kerrny ati få
misstro får drabba oss. Anbudsför- | rräter goatandes. För de nya pen- | tä å. Ä.ar"**år i *eitlrrtrirps mo- | igu'.g ån rnodeilklubb i kommunen.

- 

l, gångsbidrag om 10.000 kr. Biblio-

anbudsförfarande. Jag tror att auk- | sa är nu under indrivninä. Kom- Rror oeh Kenny Gårtner * far och ! tsyggnrateriaie{: är balsa *- 1:ialretstion här dr förmånligare ur kom- il muntinämndens orilf. liksom kom-Lrsu lar 4 rorrlänrrgare ur xm- ll muntlnämndens orflf. liksom kom- I sol - i Slutarp är' två entusiastiska I nns doch a!. hårclträ
munens s]'npunl*. Kommunen pe- 

11 munatt<amreren framhöll att efter- i modellfll,gare. be har nu planer på I Etr klocksy'stern reglera!' hur långe

farandetpassarbättreinidenkom-|sionärsIägenheternablirgrundhyran!ä.lrrin*r.r'uus"äunettår.tittbat<a.|".'r.".vnf-r1'äl
munala tågordningen' I tlx, -uä det kommunala bostads- I å;;."å.;; Jni trar taget cirka 200 i fririrlspys:ri:l rör niånga ungclonrar att
Hr Sven Andersson i Lofsgården I tiUägget plus 2 kr pr kvadratmeter i flygtimmar bakom sig. Sitt första I bygga morleller uncler mijrka vinter'

påpekade att vid auktion kan per- |,lägenhetsyta, I plan köpte Bror * nu b"y-gger han ] kvä1lar och sedan framåt vår'hanteu
sonliga komplikationer uppkomma I Börstigs bygdegård får ett cn- I 6ch sonen Kenny egna modeller. I prör.a l-r:ckarr nred sina pian i ter-

, gångsbidrag om 10.000 kr. Biblio- _ | r'ängen lr'l llönarp. sdger Bt'ot'.

I Gt"t o-miiten ..får 6.500 kr. Tiil 1ö- i Vi l,jurn". detta rips vidaro. Något
I se.t av inteckriing vid köp av fas- I utt t, Ir.to pa för clå intresserade...
I tigheten Fastarp anslås 46.286 kr.

Får och son Gärtner nted två av sina nrodeller.



Kr'ä]]en inledcles med hälsningsan- 
|

förande av tillsynslärare Lars-Göran 
I

Dahl6n, varefter ett bildband om 
I

Samverkan inom skolan visades. Fru 
I

D:--:. t^+-A* u^* ^^L cr-^l- ^-rf IBirgit Äström, Hem och Skola-ordf.
i Hökensås, informerade sedan om

Irrskrivning av konfirmander
Inskrivning av konfirmander i Kin-

neveds pastorat äger rum nu på sön-
dag, Mikaelidagen, i samband med
gudstjänsterna. De ungdomar, som
bor i Kinneved oeh Vårkumla för-
samlingar skrivs in i Kinneveds kyr-
lia och skall gå och läsa i central-
skolan i Kinnarp. Konfirmandliirare
här blir församlingens kyriroherde.
I Börstigs kyrka skrivs ungdomarna
från Börstig och Brismene in. Lärare
blir här pastor Reidar Jahnsen. Vid
högmässan nu på söndag i Kinne-
veds kyrka kommer en barnkör un-
der ledning av kantor }largareta
Thor att medverka. Konfirmandun-
dervisningen kommer att föriäggas
till lörrlagarna. Till undervisningen
hör även regelbunden kyrkogång.

Närmale upplysningar ges i sam-
band med inskrivninsen.

KUillcöRELSE
FROKINDS kommun
BYGGNADST'LAN

FörsJag till ändring, utvidg-
ning och upphävande av hl,go-
nadsplan för del av SLUT-
-\RPS SAI\IFIÄLLtr. Slut arp
7:3 m.fl. fastigheter, Kinne-
veds socken, Frökinds korn-
nlun upprättat av K-Konsult,
Skövde hålles för sahägarnas
granskning utstä]lt å Kommu-
nalkontoret i Kinnarp under
tiden den 5- 28 oktober 1970.
F'örslaget berör bI.a. samfäl]d
väg litt. b (Sluta"rp öd.egården
1:5 m.fl. fastigheter) samt
samfälld väg litt.. c (Slutarp
)Iarbogården 3:5 nr.fl. fastig-
heter).

Kallelse för samfäliigheten
litt. b har tillstä1lts samtliga
delägare.
Kallelse för samfälligheten
liti. c har tillställts Harry La-
gerstrand. l\{arbogården, Slut-
arp sarnt Frökind.s kommun,
Kommunalkontoret, Kinnarp,
att hållas för samtliga deläga-
re i nämnda samfäl)ighet till-
gänglig.
Anmärkningar mot förslaget
skali senast den 28 oktober
1970 skriftligen tillstäl1as
Byggnadsnämnden i Fröt<inds
kornmun, Komumnalkontoret,
520 44 Kinnarp.

Frökinils B5'ggnaclsnärnntl

Hem- och Skola-förenitg zsftks

bildad Yid föräldrarafton '7'

VitI ett föräldramöte på tisdagskvällen för årsklasserna 2 t.o.m, 6 viil
Cenhafskolan i I{innarp bilalaales Frökinds IIem och Skola-förening. I
styrelsån ingår förältlrar till elever som kommer från samUiga socknar

inom kommunen,

hur en föräldraförening fungerar.
Efter bords:diskussioner kring en kopp
kaffe var småningom föräldrarna
mogna att fatta beslut i frågan om
bildandet arr en Hem och Skola-
förening i Frökind.

IJnder senare delen av kvällen
samlades föräldrarna i resp. elevers
klassrum för att där få en snabb-
lektion i vad barnen just nu sysslår
med. Som heihet en intressant afton
med 100-talet föräldrar.

f Hem och Skola-styrelsen valdes
följande:
Luttra: John Larsson, suppi. Ingegerd

Larsson.
Vårkumla: Kerstin Gustafsson, suppl.

Verna Gustafsson.
Börstig: Asta Björkman, suppl. Ing-

var Torstensson.
Brismene: tiilsättes av styrelsen se-

nare.
Kinnarp: Helge-Olof Carlsson, suppl.

Lennart Qvick.
Slutarp: Margareta Eklöf, suppl. Iris

Johansson, Inger Persson, suppl.
Gun-Britt Filipsson.
Av lärarkollegiet valda: Lars-Göran

Dah16n, suppl. Ebba Persson,
Föreningens förste orclf. blev Inger

Persson, Slutarp, som valdes av mö-
tet. Vid konstituering fick styrelsen
följande utseende: ordf. Inger Pers-
son, Slutarp, sekr. Helge-Olof Carls-
son, Kinnarp, lrassör Margareta Ek-
löf , Slut.arp. vice ordf. Lars-Göran
Dahl6n, Falköping, huvurikiassombud
Kerstin Gustafsson, Vårkumla. Rek-
tor Hjalmar Hellner ingår som själv-
skriven ledamot av styrelsen,

Pensionärshostäderna
i Kinnarp står klara

uut tut...i * 
"itt".j,rutJustus Anclersson tlappan till sitt nya henl

Nu står pensionärsbostäclerna i Kinnarp klara för iuflytt-
ning. I)et handlar om åtta lägenheter i ile radhus, som är
belägna väster om Frökindsgårtlen. Det är Stiftelsen som
står som ägare och den har också svarat för planeringsarbe-
tena. Byggherre har varit AB Ragnal Sköld byggnadsfirma.
Arbetena med denna byggnation påtrörjailes rrid ärssliiftet.

KTNNARP I

NTO:s BIBLIOTEK hålles t.v. l1

öppet tisd. 19.00-20'00 i 
I lr

Sörby skola. lllsryrorsen ,__f lil
I

Kinnevecl går fram 
I

med samlingslistor 
I

Vid samrnanträde på torsdagskväl- |

len beslutades om att gå fram med 
I

samlingslistor till kyrkofullmäktige- 
|

valet i I{inneved. I

Lista l: kyrkvärd Herbert Anders-l
son, SIutarp, vaktmästare Inge Ec- 

|

kerlid, Kinnarp, lantblukare Ivån Jo- 
I

hansson, Kinnarp, lantbrukare Sven 
I

Andersson, Ktnnarp, fru Thyra Leiff- 
|

ler, Slutarp, möbelsnickare Lennal't 
I

Karl6n. SlutarP, fru ThYra Thor. 
I

I<innalp, fru Berit Samuelsson, SIut- 
|

arp, lantbrukare Alex Johansson. 
I

Kjnnarp, kontorist Birgit Ek, Kinn- 
I

arp, fru Märta Wilhelmsson, Sltttarp, 
I

fru Blita Vilgotsson, Kinnarp, lant- 
|

brukare Äke Andersson, KinnarP' I

vaktmästare Valfrid Johansson' Kinn- |

qrp, fru Ingrid Olsson, Kinnarp, köp- 
|

man Olof Nilsson, Slutarp, fru Maj- 
|

Britt Johansson, Kinnarp, bonare Stig 
I

Johansson, KinnarP, fröken Karin I

Sammänlagt r'ör dot sig om en
radhuslänga på 500 kvadtatmeter. Det
inkluclerar ekonomidelen med bl. a.

förråd till varje iägenhet och modern
tvättstuga.

Hyran för en tvår'ummare (56 kva-
dlatmeter) är 212 kronor, för en ern-
ru mmare 188 kr. (44 k\ aclrat meter,.

I radhuslängan finns också cn han-
dikappvänlig lägenhet på 48 kva-
dratmeter. Hyran för en radhuslä-
genhet utgör det kommunala bostads-
tiUägget, som just nu är 100 kr., samt
2 kronor per kvadratmeter iägenhets-
yta.

Sammanlagda byggkostnaderna blir
cirka 4?5.000 kronor.

Tidigare har Stiftelsen åtta pensio-
närslägenheter "insprängda" i fastig-
heter i kommunen.

Slutarps
missionshus

SöNDAG 19 Sköritefest
Prct Philtp En4rsson talar
oc.h sJunger. G. Carl*son
m€dv.

Serve{gg_. F örsa.mlingsoffer.

Alla välkomna!

Ändersson, I(innarp, fru Birgit Wet-
terström, SIutarp.

Lista 2: kyrliovärd l(arl-Arne
Adamsson, Slutarp, målarmästale
Sten Ahlqvist, Slutarp, lantbrukare
Torsten Gustafsson, Kinnarp, köpman
Olof Nilsson, Slutarp, lantbrukare
Göran Andersson, Naglarp, Kinnarp,
målare Sigvard Gustafsson, Kinnarp,
mejeriarb.. Göran Andersson, Kinn-
arp, fru Brita Vilgotsson, Kinnarp,
lantbrukare Gunnar Svensson, Slut-
arp, bonare Stig Johansson, Kinnarp.
fru Astrid Andersson, Kinnarp, fru
Berit Samueisson, Slutarp, lantbru-
kare Helmer Trygg, Slutårp, konto-
rist Birgit Ek, Kinnarp, fru Rut
Persson, Slutarp, lantbrukare Egon
Johansson, Kinnarp, lantbrukare Six-
ten Johansson, Kinnarp, vaktmästare
Inge Eckerlid, Kinnarp, fru Astricl
Pettersson, Kinnarp, vaktmästare Val-
frid Johansson, Kinnarp.

bltu.V'0"

i.ii,iffi



Prem,iiir för tipspraYwesucecl

ss,rnlade 150 i Slwt{erp ':*
sönrlagens t.lpsprourenatl i slutär'p Fred omgir-uiilgal harle sanllnt

infinof 1..i0 ttaltn'ltlc. En m;cknt bra sifffn rned tarrke på att def var

pronriär ttir. promenarler av detts slag. l,tiiver tr.tlv utetlelslara fr'ågltr

b.iöd urrangörernå - Slutarps II" oeh samhällsföreningcl: på lre
praktiska pror och en skiliefråg:t.

Radars$?el ?fJllee-'Bleclca'

sänkte H(arlsborg med 6'1
Kinnarp säkrade sin tretljeplats genom att r-inna lörilagsmatchen på

Molitlen meal hela 6-1 efter 2-1 i halvtiil. KBK stretade bra emot un-

der första halvtimman och hatle också ledningen i matchen. Sista l5

minuterna av första halvtek gick dock till Kinnarp' men KBK 1'år inte

ofarligf. Även i början av andra halvlek bjöil hemmalaget cmot riktigt
hyfsat, rnen fick sedan släppa sista kvarten, då Kinnarp gjorde ytter-

de tre alltså Gun-Britt, Roger och
P-O.

Tva rued elva rätt har också Pri-
ser ait hänrta, nänllgen Werner
Glanlnnd, Vät'kurnla, och Evert.
Sand6n, Falköping. l)e vat"bäst på
skiljef r'ågau.

I avståndsbediitnuingen vid $lut-
;rrpsdösen segrade Bo Dahlstrand,
Harr tippade 192 oeh det var tnitt i
plir'h. Inga Nehro hade också 492,

var'[ol skil.iefrågan firk svgiira vett't
som skulle utses till segrade, I3o
tippade 492 ärter, Inga 229.

Srine Svedberg stod i sårhlass i
bolltär'iingen: kastade fFm ninf,-
pong-bollaf i eu hink.
I pilka.stningen ,'ar I3o Eliloli

ff iinrst med gil.

Siv' Ahlqvist var närmast fullträff
I i sk:iljetrågarr. Noterade på sin lapp

KALLELSE
Kinnslneils Pastorats X'örsam-
lingsdelegerado kallas att sam-
manträda i Centralskolan,
Kinnarp, månclagen tlen 12 okt.
19?0 kl. 19.

Vice orrlförantlen

tigare tre mål.

Kinnarp hade i sina anfallsmän
Bengt "Blecka" Georgsson och Uiric
Cunnarsson ett riktigt radarpar, som
gång på qinx girk rgenorn I{BK-för-
svaret och tillverkade flera mål ef-
ter instruktionsbol<en. Mycket bra i
I{innarp var också Christer Claesson,

Stig-Bertil Johansson var genom-
gående bäst i hemmalaget, där också
Per Theander får godkänt för en bra
första halvlek.

Målen: 1--0 Håkan Landelius, 1-1
Kjell Ähl, 1-2 Bengt Georgsson, 1-3
och 1-4 Ulric Gunnarsson. 1-5 Bengt
Georqsson och 1-S Christer Claesson.

6ko -Zrt'

1 
62? ät'ter.

i I)es-qa nänrnrlr
. middagen hämla

ntuelssous.

kan under efter-
pli-sc.r hos Sa'

titöver de tr'å sorr'! får priser {or
sina riva rätt kan friljantle nred el-
va rätt f ii ett glattis, namligen Bo

I Eklöf. Agne Persson, M. iVlyllymä-
I ki, Kinå Eklöf, I'iargareta Eklöf,
i.ian l,intlströnr. Britt-lVlarie An-

Norra reservserien
ItK Tidaholm-Våmb wo Tidah.
Iiirrnarp Götene 2-2
I\{ariest. BOtS-Mariest. BK 3-1
Skara--Falköping 1-3
IIrK S1<övdc--Skövde AIK 1 7-
Tibto--Tidah. GOIF 1-0

Tibro 20 16 1 3 67-18
Falköping 20 75. 2 4 73-24
TGIF- m725 357--10
Göiene 20 13 3 4 66-28
S]<övde AIK 24 74 0 6 116-29
IFKSkiivde 20 8 3 g 37-44
Mariest. Bois 20 6 3 11 30-52
IFKTidah. m 7 1 12 33*67
rlBK 20 7 0 13 44-84
Skarå 20 5 2 \3 42-71
liiirnarp 21 2 2 16 22-86
\iåmb 20 2 3 \5 25--742

FRöKIND

0515/335 35. ,

Exp.-tid 5-16 ohtoiber alla
dagar utom lörclag och söndag
kl. 18-19. Ijylltla bl,anketter
får inlämnas i a.ffärerna.

Granskningsorganet

Frii.iereds lF-Kinnarps IF 2-1
Målg.: F: Krister Frejd, Tommy
Lindberg. K: Peter Jansson.
I favören av hemmabana vann Frö-

jered en urldamålsseger över Kinn-
arp som hade svårt att få sitt kedje-
snel att klaffa. Lager.r dominerade an-
nårs var sin halvlek, Fröjered den
andra då man också 2vgj6rde mat-
chen c rh KinnarD den första då man
tilh'erkarie ett iedningsmål. Bäst i
hcmmalaget var Bengt Anclersson och
hos gästerna Tomas Karlsson och
Lennart Julius-qon.

Dessa har erbjudits arbete på före-

tagcts tabrik i Huskvartla. men lngen

har ännu aceepterat ett sådant erbju-
dande. Det torde också finnas möjlig-

heter för dem att få annat arbete i
Slutarp. eftersom en annan snickel'i-

fabrik där utökar sin verksamhet.

Prociuhtionsomläggningen innebär

att en del av tillverkningen - halv-
fabrikat - i .Slutalp tlyttas över till
Huskvarnafabriketr. Slutarps miibel-

industri tiliverkar bokhyilor, men en
successiv om!äggning till ny tiuverk-
ning komme-r att ske. Anledningen tiil
förändringen är att det blivit allt svä-
rare att stå emot imPorten. Det är
främst iruporten av bokhyllor från
Polen. Östtysklsnd och Jugoslavien
som gör tilh'rrl<ningen olönsatn'

Fr'öjercdslF 320I
KinnarpsIFS20l
TibloÄIK 3111
BolgundalK 3012

Slutarps Mobelindustri
varslar om friställning

De anställtla - ett 35-tal - vid Slutarps möbelindustri i Slutarp har

informerats om att ett antal fristiillningar kommer att ske på företaget

till följal av produktionsomläggning. Det kommer i år att röra sig om

?-8 anstäIlda. toho-ryJ.

Tibro AlK:I{iunarps IF lf--z I

Målg.: Tomas Westerberg 2, I

Tomas Westerberg i form igen och I

då gick det åter vägen för Kiqnarp, I

en klar 2- 0-seger över Tibro som 
I

toppade finalselien men som genom 
I

netlerlaget inte fick en bättre place- 
|

ring än trea. Bra i Tibro var Tord 
I

Schybetg. Bo Josefsson. Peter Siåhl 
I

Och Stig Harnesk. Kinnarps bästol
spclare var Tomas Westerberg men 

I

också godkänt till Peter Jansson. 
I

Tabellen r slutställningenr :

b

2t
29
29
28
19
15
aa
14
72

7

I Tabellen:
lTibro AIK
I Kinnarps IF'
I nröjereds tF

t 

l 
Bor8unda IK

8-3
0-2

KINT.IARPS
MlssloNsHLls
SöND. KI IO.OO FAM.GUI}S-
T,IÄNST. Fru Inger Oarlsson,
sön'dagsskolans lårar€ o. barn
medverka.r. K'ollekt.

ALLA VÄLKOMNA!

B-gruppen - Finalserien

l0ho-xt

Tipspromenad
i Slutarp med omg:iwingar

s0udag 10*1?.

$tar:t: l3il clch tfotor.

Ransbergs lK-Kinnarps IF 5-{
Målg.: R: Hans Stridh 3, Per-Erik
Renström, Thomas Johansson.
K: Tomas Karlsson, Tomas Wester-
berJ 2, Roland Jansson.
En mycket jämn och välspelad

match som hade många situationer
vanns rättvist av Ransberg och På
så vis förpassades Kinnarp till sista-
platscn i finalserien. Biist i Ransberg
var de tre målsky'ttarna samt Conny
Melvinsson, Kent Dahl och Änder8
Björk, i Kinnarp gott betyg för To-
mas Karlsson, Tomas Westerberg och
Roiand Jansson,

t
2

2tLO
2101
2tfrt
2011

FclköPings reservserie C
Gustav Adolf-SlularP 3-4
Vartofta--Furusjö 7-4
Åsarp-Rapid 3-5
Vretån-Folkabo 8-2
Kättilstorrr-StenstorP 2*4

Stenstorp 10 14 7 1 7Z -20 n
SlutarD 16 12 1 3 65 -40 25

Valtor'p 16 12 0 4 fi(]-21 :4
Vreteri 16 11 2 3 7I-33 24

Folkabo 16 73 644--4317
Ranid lll 7 1 8 13 rl? 15

Åsarn 16 4 1 11 21 -51 I
Funisiii 16 3 0 13 :8 -51 ' 6

Gustav Ädolf 16 3 0 13 31--63 6

Kättilstorp 16 2 1 13 32-58 5

t
I

Kinnirrrts IF-Bol'glln(la II( ?---ll---tji;.i 
Tornas \Äresterber.g 2.

Kinnnt n vann matehen tacl( varc

"n'""':i,lig 
kön'Ipamrt('h där tle ville

rr,.ryori*t'in.ra än Bor gutrdasp"larna
io-:ut,i' merra storväxta Vida*t har
å"i..a"iir""r"p skvttekungen Tornas

wrst,,rLerg i Jitt laF och tlenue nralt

i."n.rä l,tr? Borgunila på något 
- 
sätt

.iätt". ni;s i 'KinnarP val Cösfa

itl"eiii'"."n. Lennart ./y]l"S.9l:, Jl;
11-3 {
ö-2 1
2-3 3
0-10 1

Tabellen:
Fröjereds IF
Ransbergs IX
Kinnarps IF

2 2 0 0 1l-2 a
21015-11 2
2 0 0 2 6-9 0

iii,,.:

Ulrik Gunnarsson

f
I

I C-grupp I och II - Finalserien

I Skövde AlK-Karlsborgs BK l--l
| | t"."tt".,,
llKarlsborgs BK 2 I 1 0 6-3
llSkövdeÄIK 2 0 1 1 3_4

lr C-grupp III-V - Finalserien

I medatr salnnlä oeTyg I DUi iiuilud Fu 
i

itiit Kiell Alexrtrders';on' Lcllnarr

I Åiia"'':'"å'i, olle Hallenius och Johan

i Fäl]ström.
I



ning som då var rättvis i förhållan-
det till spelövertaget.

Slutarps försvar lrade i fr:r:tsätt-
ningen allt svårare att irålla gåsternas
kedja på mattan och en straff en
kvart iöre slutsignalen gav rasultatet
3--'{) för Grolanda genom Lars-Åke
Johansson.

I Grolandaiaget var Jan,Åke trIag-
nusson en drivande kraft på mitt-
fältet och i fyrbachslinjen var bland
annat Lars-Åke Jöhansson en bra
tillgång. I kedjan var Ingvar Larsson
den bäste i en linje -{om var spelmäs-
srgt överlägset den hernrnalaget kun-
de ställa upp, där bl.a. Roger Au-
dersson saknades. Sammarihåilninsen

och det var ytterst fÄ måltillfållen
man krrnde sliapa, Tomas Fetter:sson

i hemmalaget såknådes i hög graal j

ocl-r det var ytterst fÄ måltitlfållen !

man krtnde shann^ 'l-nmas Fpticr<c,lh:

Konfirrnandinskrivning i I{itneved
Kinneveds kyrka var nästan full-

satt i söndags virl högmä.ssarr. Kyr-
koherde Hagnerud predikade och
vände sig särskilt till konfirmancler-
na och dclas föräldrar. Barnlrören
medverkade uncier ledning av kantor
Margareta Thor. Kollekten till Ska-
ra stifts söndagsskolnämnd inbrineade
120 kr. San:manlcgt inskrevs 18 une-
rlomar. Även i Börstig hade en tji-
rik mcnighet samla,js. Här inskrevs
från Biirstig-Brismeno fem ungdom-
at".

I mcrgon.'fack:ägelseclagen, med_
ver{rar vid högr:råssan Iiir,nevecls
kyrkokör. Kvrlti.,n är clå ocksir vac-
kert deliolcr,ad i höstens alla färeer.
Även i Vårltr.rmta håiles quilst iäriit.

Titrrspromenatt ftl$-N'
Tipspromenad anordnas r morgon

i Slutarp. Start .btir vicl Bil och Mo-
tor.

Ungdornssamling
Kyrkans Ungdom inbjuder Frö,

kindsungdomar från 14 år till Cen-
tralskolan i Kinnarp i morgon, fre-
dag.

Bröderna Ingvar och Lennart Larsson hade stor del i Årolandas triumf
mot ShltarD.

ör,'rigt ganska ensail i spelet. på
&littfältet agerade Bengt Hermansson
med viss framgång och i fyr"backs-

i I rröstens alla färger. Höstblommor

kyrkoherde Sven-Drik Hagnenrd och

hatle ett pil sk;tf i mål men var för i

ör,'rigt ganska ensail i spelet. på 
|

rnittfältet agerade Bengt Hermansson I
ha,l r,1-- F--*-å-- ^-L : a---r-- -r-, I

psalm 523 sjöngs alternatim, d.v.s.

lviixelvis mellan kör och församling.

I Som posUudium framförde kören un-;
I der ledning åv kantor Margareta I

Tr

3-tl tör Grolanda
flet blev siffermässigt sett en sä-

l,;3ji r:sger fiom Grolanda tog i den
ri+:rir;rbetonatle matchen på Tånga-
r.a.iien som speiades i grådisigt väder
jrå söndagseftermiddagen. Matchens
s;:mtligl mål kom till efter paus. I
{:'iirirta halvlek höll Slutarpselvan nå-
;:,rllunda jämna steg med gdsterna
som dock hade ett flertal goda mål-
i:illfällen och bland annat berövades
en hlår straff som kunde givit en

rättvis letlning och dessutollt hade

man ett regelrätt mål inne som döm-

des bort för' offside.
Efter paus lossnade clet doci{ fof

Grolandaelvan oeh trots fina rädrl-
ningar åv Lasse Jacobsolt lyckades
man slå hål på det kämpande hem-

! | prydde altaret och sädeskär"var var
I I placerade framför altarrunden. Kin-
| | neyeds kyrkokör utförde gammal-
| | kyrkligt introitus. Predikan hölls av

Thor_ "Gud över oss förbarmar sig,,av M. Praetorius. Kollekten ti-tt
svenska kyrkans centralråd inbringa_
de 220 kr.

, +"-"T. i Vårkumla kyrka hade mye_
ket folk samlats till taeksägelseguäs_
tjänst. Den gamla medeltlasxJirxan
var vackert prydd med markens
blomster och gröda. Kollekten här
uppgick tilt 90 kr.

maförsvaret och fcirsta man i raclett i

blev Lennart Larsson och deita blev 
I

orsaken tii! att brodern Ingvar setlan 
I

ökade ledningen till 2--{. en utdel- 
i

Ny" kyrkoherden
inStalleraS \?./rrt-7rt'

i l(inneveds kyrka
På söndag, 21 sönd. e. Tref., kom-

mer klrkoherden i Kinneveds Pas-
torat Sven Erik Hagnerud att hög-
tidligen installeras av biskop Helge
Brattgård i l{inneveds k}Tka' Som
assistenter kommer att tjänstgöra
kontraktsprostarna Erik Malmensten
och Tor-Arwid Broman, kyrkoher-
darna Rudolf Johansson, Bertil Ed- |

vardsson, Erik Angrimer samt kom- |

minister Stig Luttermark, som ncta- |

rie pastor Reidar Jahnsen. Pastora- i

tets åtta kyrkvärdar, ungdomar från 
I

Kyrkans Ungdom samt ungdomssek- 
|

reterare Gunnar Götlind deltar även 
!i processionen, I

Omedelbårt efter instailationshögti- i

dten följer högmässå,' där ltrefikanjucrt rurJEr rtu6lraosq'

hålles av kyrkoherde Hagnerud' Al- i

tartjänsten före predikan utföres av
kontraktsprosten Erik Malmensten
och efter av kontraktsprosten Tor-
Arvid Brornan och kyrkcrherde Hag-
nerud. Kinneveds kyrkokör medver-
kar under ledning av kantor Marga-
reta Thor. TrumPetsolo utföres av
musikstud. Kaj Nyström, Göteborg.

Frökind, beliigen mitt emel-

lan de båda tätorterna lfinn-
erp och Slutarp, står inför sin

fesflighet på fredag kväll. På

innersida presenterer III
byggrraden i toxt och annon-

:tlti::l

ttat\

ser, Bilden visar kommunens
b"vggchef Elof Rehl i bygg.
nadens foaj6, där en sista fin-
putsning pågick rrär FT häl-
sade på.

t trJ:j::::l:::

Inaigningshlart Frökind



Frökind,s samlingsl,okal stå,r klar
Bjud,er ljusu och

i:iirtil,itrl

lokaler

tT'!. ^ Ir rpspromena0_. r-
*öa-+ tolvor ':'f'
142 personer ställde upp i söndags'

förmiddagens tipsprommad i Slutarl
med start och mål vid Rutmans. Ba-
nan, som bjöds de tävlande, var cirka
fyra kilometer. Utöver tolv frågor,
fanns tre praktiska prov och en skil-
jefråga.

Rätt rad: 2I7 x22 x.17 1k. Skilje-
frågan: 13,2 kg potatis. Fyra tolvor
noterados och skiljefrågan fick där
avgöra den inbördes placeringen: 1)
Bo Elklöf QA,0; 2) Allan Ahlqvist
(14,1); 3) Kerstin Ahlqvist (14,8); a)
Bengt Larsson (22). Skiljefrågan: 1)
R. Granlund 13;2 (mitt i prick). Prak-
tiska prov: a) Ringkastning. Segrare
Bo Eklöf 150 poäng. Maxpoäng var
250. b) Avstånd. Segrare Ingrid Pet-
tersson 88. Rätt svar: 88,30. c) Klot-
rullning. Segrare Evert Sand6n. Ende
med träff.

Utöver de fyra med tolv rätt hade
sexton elva rätt. Arrangörer av pro-
menaden var Slutarps samhäilsföre-
ning och ldrottsförening. Det blir ny
promenad kommande söndag.

i:itti
;::itll

Fliiklnils nya samllngslokal, cen-
tralt placerad nästan mitt emellan
de bårla tätorterna Kinnarp och
Slutarp, konmer att lnvigas på fre-
dag kväIl. Invigningrtalare blir kon-
iulent Earry Jansson lrån Bygtle-
gårdarnas riksförbund I Stockholm.

Byggnaden är koetnadsberäknad tlll
60.000 kr. Den har en volym på 2.400
kubikmeter. Stora salen med sina 140
kvm rymmer 2fl) sittplatser. För
mindre samlingar finns lokal på 25

kvm, Biblioteket är på 50 kvm. Till
dessa båda lokaler tinns separata in-
gångar. Lokaliteterna är handlkapp-
vänliga - inga trösklar och alla en-
tr6er ligger i markplan.

Golvet i foaj6 och trappor är i mo-
saik. över huvud är det ljusa och
vänliga lokaler, Jom nu erbjuds kom-
munens invånare. Modernt kök och
rymliga foaj6er kommer bl.a. hyres-
gästerna till del.

En "pärla"...
Något av en pärla kan undervåning-

ens oömma lokal på 10? kvm siiker-
ligen bli, Inte minst "en tummel-
plats" för kommunens ungdomar, som
där har möjltghet att utveckla olika
aktiviteter. Till denna lokal linns

också ingång från den västra sidan i

av byggnaden.

Byggstarten ägde rum i slutet av l

jånuari i år - i november i fjol på-
börjades markarbetena. K-konsult i
Skövde har stått för arkitekts- och
konstruktörssidan. Huvudentreprenör
har varit Byggnads AB Erik L. Dahl
i Falköping.

Underentreprenörer: markarbeten:
Uno Åbergs, Skövde: målningsarbe-
ten: Lindgrens, Falköping; plåtarbe-
ten: Gert Johanssons, Slutarp; glas:
Hellmans, Falköping; golv och mat-
tor: Skövde golv; mobilkranarbete:
Paulsscrns Kranservice AB, Falköping.

För WS och ventilation har Åsärps
handelsbolag warat med Bröderna
Medins, Falköping, som underentre-
prenör för ventilation.

Eltjänst, Falköping, har stått för
elinstallationer. Inredningen är signe-
rad Lars Gustafsson i Slutarp, som
tillsammans med Haglunds, Falkö-
ping, också svarat för textilier. För
biblioteksinredningen står Kinnarps
kontorsmötrler.

Samlingslokalen står klar för invigning på fredag kväll.

t

FRöKIND

lnuigning au nya

samlingslokalen
F'RDDAGEN DEN 16 OKT. KL. 19.00

Invigningstal av konsulent Ilarry Jansson, Stockholm.
Vidare medverkar poliserna, bröderna Sundh, Borås,
Yngve Johansson, Skörstorp, med döttrarna Gunilla och

Marita och Frökinds musikklubb.

KAFFESERVERING _ ALLMÄNHETEN INBJT]DES!

, Lokalbyggnailskommitt6n

Vi har till
Frökinds kommuns nya saml,ingslolml

, haft förtroentlet att leverera

MöBIER _ GARDINER - DRAPERIER

AB [. Gustafssons
Möbelaffär

SLUTARP - Tel. 0515i33179

CIoluläggnlngen
i Frökinds komrnun$ nya samlingslokal

hal utförts av

$ktiude Golu AB
- Försäljer och inlägger allt i plast- och heltäcknings.
mattor - Välkommen att se ett av länete största

sortiment av heltiickningsmattor!

Långgatan 11 - SKöVDE - Tet. 0500/12236,17432.



föneneemdet
ATT rön rnöXINDS KOMMTINS

rä"kning vara

HUVUMEP{TffiF]$}RHNOR
vid uppföranctret av

DEN NYA S.AMI II{GSI,OKAI,EN

Enlk H,. Sahl

i Fröltinds hommuns nya samlingslokal
har utförts av

Bengt lindgrens lklåleri AB
Scheelegatan 14 - I'ÄLKöPING - Tel. 0515/115 Bz

Plåtslageriarbetena
till Frökinds komrnuns nya samlingslokal

har utförts av

Gert lohanssons Plåtslageri
SLUTARP - Tel. 0515/330 37

Mobilkrallarbetena
i sam,band med u,pptörandet aa

F rökinds k ommuns nya samling slokal
har utfötts av

Paulssons Kranseruice AB
FALKöPING Tel. 05751727 22

,l
I

gjorde utan tvekan vår biista match Ii höst och efter en jämn första halv- |lek med 2-{ som resultat spelade Ivi ut hemmalaget i andra perioden. 
IIlela laget gick bra men särskilt I

bör i kedjan framhåIlas trion Ro- |

ger Andersson, Thomas pettersson 
I

Slutarp avslutade med 6--0
Slutarp svarade för en rejäl serie-

avslutning genom att besegra Fris-
copojkarna borta med hela 6--{, Det
var en belåten Karl-Erik Lundin,
lagbas för Slutarp, som FT-sport
tog kontakt med oeh som hade föl-
jande att säga om händelserna: ',Vi

och Håkan Karlstedt. Christer Sten-
kvist gJorde här också bättre ifrån
sig än tidigarc i höst. I för.svaret
går bästa betygen titl per-Olof Gus-
tal:sson, Kjell Karlstedt, Bo Eklöf
och Lennart Pettersson. I målet var
Lasse Jacobson som vanlist säker-
heten själv och räddade trrå girrr,"
må1.

Div, VI Flobygruppen
Vedum*Elmer 3-2
Edsvära-Trädet 2-4
Friseopojk.-Slutarp 0--S
Grolanda-Vilske-Kleva 1-1
Annelund-iarv 0-1

Slutställning
Grolanda 18 11 6 | 43-t7 28
Elmer
Vedum
Slutarp

Kinnarp
MBK
Hjo
Vinninga

18 13 1 4 61*25 27

18 11 3 4 49-23 25
18 11 2 i t+-ia z+

22 I1 4 7 45*35 2fi
22 1A- 5 7 42-34 25
22 r0 3 I 4$,41 23
2287 7 31-31 23

Friscopojk. 18 74 738-47 18
Annelund 18 61838-38 16
Trädet 18 5 3 10 26-33 13
Larv 18 5.2 11 21*33 !2
Vilske-Kleva 18 4 1 10 %44 f2
Edsvära 18 Z L 15 23-76 5

Div. IV Västersötland Norra
KåIlandsö-Vinniriga 4.-2
Trolmen-Mariestads BOIS 1-1
Karlsborg-Kinnarp 1-$
Mariestads BK-Si1 5-1
Hjo-Lidköping 2-0
Tidaholm-Fröjerecl 3-{
SIutstäIlnins:

Lidköping - 22 l3 6 3 45-20 32
Mariest. BOIS 22 11 6 5 34-19 28

Våra målskyttar: Roger Anders-
son 3, Tom4s Fettefsson 2 och ett
självmåI.",

tSko-}il. Geson

Kinneveds
Schackklubb
startar sin verksamhet ft€at. il.
16 okt. kl 19.30 i Stiftelsens lo-
kal i Slutarp. AlIa echackin-
tressera.de hälsas välkomna.

Styrolsen

sil 229 4I33-36 22
Fröjered 22 S 3 10 41-41 21

Trolmen 2269732*332x
IFK Tidaholm 22 7 6 I n*35 20
Kållandsö 22 5 6.11 27-35 16
Karlsborg 22 1 5 16 23--€3 7

Norra reservserien
Skara-Gtitene 1-2'
Tidah. GOIF-Falköping G-1
Tibro-Skövde AIK 1-2
Kinnarp-IFK Tidahokn 2--$
IFK Sirövde-Mariestads BK 0-1

Slutsfåltrning
IFK Falköp. W !5 2 3 75-?2 32
Tibro 20 15 1 4 63-18 31
Tidah.GIF nfl5 34ö-1029
Götene ä]133167-?8,9
Skö'rde ÄIK 20 13 0' 7 94-32 Xj
IFKSkövde W 6 3 It 3{--50 15
Mariest. BOIS ä I 2 72 33--58 14

Mariest.BK m ? 0 $ 3f--81 14
IFKTidah. n 6 0 14 3}_72 12

Skara IF m 4 2: 14 36--68 10
Kinnarp n 3215 A--€5 8

Uenti lationsa n Iäggningen
till Frökinds ltomrnuns nya sarnlingsloknl

har utförts av

Bröderna Medin
Hollendergatan 29 - X'ALKöPING - Tel. 0b15/109 94

Uärme- och

sa nitetsa n lä ggni n ga rna
tilt Frökinds kornnluns nya sannlingslokal

har utförts av

Ä sarps Handelsbolag
'- Tel. 0515/500 10ÅSARP



Sd kan det bli: rt/ru -vo -

trfinnarp går till södergruppen
Mullsjö, UIF i Falkopingsfernman
"l{ådeär" for jumbolag i sexan

Det lutar åt fyrans södergrupp för Kinnarps IF nästa säsong. Laget startade sin tliv IV'
sejour mett spel i sötlergruppen, blev förflyttat under spelåret sorn gått rnen får nu troli'
gen återr,änao tltt "Boråsgruppon", där följanile lag kommer att ingå: Borås alK, Borås

GIF, Byttorps IF, Kronäng, Marietlal, Fristacl, Hättingsjö' Torestorp, Limmared, Olsfors
(uppflyttaile), Länghem (uppflyttado) samt Kinnarps IF (överflyttaile).

Kilnarps rF:s hgleilare Marthel Johanssonhar personligen inset emot en överflyttning
till sötter igen: Fotbollen i rlenna grupp är bättre och ur ekonomirik synpunkt trllr ilet ineen
nacktlel. Vi har haft minilre publik i nona gruppen i år än vatl vi hacle premiäråret i sötler.

I norra gruppen blir det en rad
derbyn om man fastnar för följan-
de: Mariestads BoIS och MBK, Trol-
men, Sil, Vinninga, IFK Hjo, Frö.
jered, IFK Ticlaholm, IFK Skövde
(uppflyttade), Hova (uppflyttade),
Ekedalen (uppflyttade), Skara IF
(nedflyttade).

Beträffande IFK Tidaholm hår
rykten cirkulerat att kiubben skulle
vilja bli förflyttade till södergrup-
pen. Resonemanget har funnits i
IFK-kretsar, men styrelsen har inte
tagit stätlning till om man skall full-
fölia önskemålen. Om man frågar
sig för hos Förbundet är det väl in-
te heller säkert att detta ger sitt
medgivancle med tanke på att sö-
deriagen skrrlle få ailtför långa re-
sor. Även för IFK Tidaholm måste
det vara en ekonomisk fråga.

Klubben har för övrigt klart med
tränare för nästa säsong. Det blir
paret .Alian Johansson och Esse

Carlsson. Därtiit återgår målvakten
Tommy Lillerskog till moderklub-
ben efter spel senast i Skultorps IF.

En titt på västergruPPen ger föl-
jande: Tråvad, Tun, Vänersborgs IF,
IFK Vänersborg; Vargön, ,IFK Troll-
hättan, Älvängen, Gerdsken, Holma-
lund, Trollhättans FK (uppflyttade),
Råda BK (uppflyttade) samt aren-
torp (nedflyttäde).

-x-Div V-grupperna bör inte heller
vålla några besvär att redan nu
"spika". Falköpingsgruppen måste
bli: Tomten, FAIK, FlobY, Herr-
ljunga, Timmele, Btidsberg, Falkö-
pings BK (uppflYttade), Grolanda
(uppfly4tade) samt Ulricehamns IF
och Mullsjö IF (båda nedflyttade).

I Skövdegruppen finns sextetten
Gullspång, Töreboda, Moholm, Våmb,
Skultorp, Borgunda kvar sedan i år.
Titlkommer kvartetten Karlsborg
(nedflyttade), Norra Fågelås (upp-

fl3ttade), Ticlavad (uppflyttade) samt
Hällekis (överflyttade från Lidkö-
plngsgruppenl.

-x-I div Vl-spelet kommer en del va-
kanser att uppstå som en följd av
bl. a. gratisuppflyttningarna. Det
blir. om vi räknat rätt, platser lecli-
ga i serien, vilket betyder att lagen
i de aktuella reservgrtrpperna slip-
per kvala mot de som hamnade På
nedflyttningsplats i sexan. Därför
måste bl.a. Håven och Edsvära från
Falköpings - resp. Flobygruppen få
ett "nådeår". Klart är det också att
Dimbo kommer att låta sin fotbolls-
verksamhet vila under kommande
spelår. Automatiskt kommer Kät-
tilstorp att få stiga upp ur sin re-
serv€Jrupp till A-spel efter några år
i blygsamma sammanhang.

Vartofta och Sandhem hör till de
iag som flyttats ner i div VI. Tiil-
sammans med l{ättilstorp bör cle

rimiigen föras till Falköpingsgrup-
pen, där dork e'.t av lagen måste
flvttas bort för att inte få en över-
full grupp. Möjligen ligger Vreten
bäst till för en förflyttning.

Även i Flobygruppen, där månqa
'lap lisger inom en tät fothollsrä-
jong, måste det bli vissa justering-

Beträf f ande sexangrupperna är dock
läget något oklart, varför vi lugnar
oss med spekulationerna för denna
division.

Båsse

Klnneueds pastorat
Kyrkoherd,einstnllntion i Kinneaed,s kyrka
söndagen den 18 okt.'kl. 11.00 därefter högmässa. Efter hög-
tiden i kyrkan inbjudes till allmänt kyrkkaffe i kommunens
nya samlingslokal.

Anmälan till kaffet senast fredag till resp. församlingarnas
kyrkwärdar i pastoratel

Församlingsilelogorailo

V il sh e all i a n I e n - I{i n n ar p
Vilske Fotbollsallians möter Kinnarps IF söntlag em. på Grolanila Ip

i en fotbollsmatch till förmån Iör fontlen för skailatle spelare.

Ticligare alliansmatcher har ju spetats i Floby, men alliausstyrelsen

tycker att någon match bör spelar utanför centralorten. Detta Iör att

vidga intresset och för att göra vitlare propaganila.

Falbygdens bästa fotbollslag, Kinn-
arps IF, har gjort en mYcket fin in-
sats i sin div. IV-gruPP och då
allianshombinationerna brukar nå en
spelstyrka något åt samma klass kan
det bli en mycket fin match som
publiken bjuds. Av tillgängliga'spe-
lare denna helg har aliiansen tagit ut
följande lag:

1) Kjell Hallin, GIF, 2) S.-Ä. An-
dersson. GIF. 3) L.-Ä. Johansson,
cIF, 4) Ove Rydberg, FIF, 5) JonnY
Isaksson, FIF, 6) Stig Wallander,
V-K. BK, 7) J.-Ä. Magnusson, GIF,
8) Ingvar Larsson, GIF, 9) Leif An-
dersson; V-K.',8K, 10) Halvar Jo-
hånsson, FIF; 11) Olle Lar.sson; GIF'
Avbl4are: 12) Bengt Alexandersson,

V-K. BK, 13) Evert Tidqvist, V-K'
BK, 14) Lennaft Holm, FIF.

Lagledare: Sixten Bromander, FII',
Göte Wallander, V-K. BK. För sPe-
larna gäller samling Grolanda IP
13.30 och att event. återbud lämnas
H. Thiel, tel. 400 4? senast fredag.

Klnnarps A: 1) Stefan Johansson,
2) Conny Qvist, 3) Bengt Persson, 4)

Bo Johansson, 5) Änders Ek, 6) Ro-
land Moberg, 7) Claes-Göran Görans-
son, 8) Kjeli AhI, 9) Christer Claes-
son, 10) Bengt Georgsson, 11) Ulric
Gunnarsson, 12) Gösta Eek, 13) Chris-
ter Johansson. Res. L. Juliusson,

Samlifig söndag 13.

I morgon, fredag, inriigs cldn nya
samlingslokalen i Frökind. Konsu_
lent Harry Jansson, Stockholm, talar
och vidare medverkar poliserna, brö_
derna Sundh, Borås, yngve Johans_
son med döttrarna Gunilla och Ma-
rita, Skörstorp, oih Frökinds musik-
klubb.

lfurkliga skatten
oföriin(lra(l i ((/rt,-v''

r-. IItirtttcveds pastorat
tKinnn,re.ls pastorats församlingsde-

Ieserade hår hållit sämmånträde.
Kvrkvaktmästare Inge Ecker'lid väl'
komnatles som nY lednmot.

Den nye kyrkoherden $ven Srlk
Hagnerud hälsades välkommen till
pastomt€t.

Protokoll företåg från ekor"lomisl(
llesiktning oeh arrendeuppskettninf
för tre boställen' Anendebeloppen
eodkändes och blir för Prästbolet'
Kinneved, 11.400 kt årligen, för Stom-
men, Vårkumla 8.200 och för Präsr* I

eården, Vårkumla 4.501i kr. Arrende-
perioden är 1971*Sl.

En del l)yggnadsårbeten skall ut-
föras: på Prästbolet, Kinneved, må-
sa,qin cch maskinhall i be{intlig
byggnåd, pi Stourmen, Vår:kumla, nY I

mäsl{iilhall med garage, på Prästgår-
tien, Vårktrrnla, badrum och r'ärme-
central, al'lt lör en lreräkn*d krist-
nad av 51.6fij kr.

Upprättat förslag till utgifls- och

inhomststat fiir pirstorafshåssån 19?1

sodkändes. Räkenskaperna baiansornv
på 4?,085 kr. Lil<aså godkändes ui- 

l

gifi:s- och inkomststat för priistlöne- l

liassan, balanserande på 239.817 kr. 
l

D*t blir ofiiriittclvad utdebiierins till l

b{113 ,t^qt5.;'61116.

Reparaiioner i Börstigs prästgård
tliskuterades och det beslöts att nytt
tqgel skall läggas på batrrre taksidan
oeh cn del förbättringar gör'as i pas-
tbrsexpeditionen.

Fr'ån kommunalkamrpr Våring fö-
xelåg en skrivelse ang. lön ti]l pastor
Jahnsen, Börstig. Det i skriveisen in-
tefattade förslaget godkändes.

Reseersättning för ungdomsarbete
i pastoratet får utgå med högst 630

kr. Man diskuterade upprättande av
arkivförteckning och det upndrogs åt
kyrkoherde Hagnerud att till nästa
sammanträde inkomma med kost-
nadsfötslag för de båda arkiven i
pastoratet.

Vid kyrkoherdeinstallationen nu
på söndag i Kinneveds kYrka, då
biskop Brattgård för första gången
besöl<er pastoratet, skall kaffesam-
kväm anordnas i kommunens nya
samlingslokai och nedel härför an-
slds ur pastoratskassan.

Kvrkohertleinstallation
blir det i Kinnevetls pastorat på sön-
dag. Efter akten och gudstiänsten i
kyrkan anordnas etl allmänt sam-
kr'äm i Fomnuner'Is nya sam'lingslo-
kal. För att mirn sl<all kunna beräkna
antatet deltagare skall anmälan -
senast i morqon ern. - ske till någon
av kyrkvärdarna i pastoratets fyra
lii{samlingår. ,. ru .::

SLUTARPS MISSIONSHUS
SöNDAG 16 (Obs!) Missionsmöto, Samuel Gaikwail och

missionär Äke Almgren, Indien. Kollekt.

MÅNDAG elen 18 okt. kl 19.30 börjar "Måntlagshvällsmö-
tena". Kh B. Edvarrdsson, F;loiby. Sång av Maj-Britt och

Ann-Christine från Åsarp. G. Carlsson rnedv.

Månil. 26 okt. kl 19.30. Past. Ruiben Karlsson o. fa,n. Kurt
Freij, Furusiö. Måntt.'2111 19.30 Nybergsteamet med past'

Sven Nyberg, Stenstorp. Månit. 9/11 19.30 Sångarpastorn

Gunnar Olsson, Tirnmele'

VÄLKOMNA, Kinnevetlsbor och a,nalra!



Byggnadsplaer 
'.1,n." ! . .\, -h)'

år!l({r";.rs I Srallanp
Ett frilslag till änclring av bygg-

nadsplan för del av Slutarps sam_
hälle finns lru utställt på hommunal-
konttiret i Tiinnarp. Ändringen _
som giilJel onrråclet norr om järnr,ä_
gen - har trlivit aktuelt sedan kom-
nrunen l<öpt fastigheter.na Slutarp
Eacl<sården 7:1 och Slutarp Ledsgår-
'dtn 2:4.

I den nya p)an, p [j6n5 u]rptagat en
planerad afflirsbyggnad samt plane_
rad utbyggnad av snickerifabriken
Slutarps kök. Ändringen berör vidare
Slutarps livarn, surn ligger rnom
omrädet och vilket företag ansökt
om att få förvärva maLk norr om
l{varnen för' planer:it bygge av nya
lagerlokaler.

TI.i clet narmaste. !w0?,.
statuscfuo...

I

Ebl Rehn, kummtraltekniket i Ftökinil gliiiler iq tillsarnrnaru meil alla ötngo kemmunbor öter dtt
rcmlirrgslruset nu står klort. På bild*;r. ser han öoet den sista tin1r.ttser. inntn inoigiin4en.

Frökindshornas glådjeåmne
Samlingslokalen står k"ler
Resenärer på väg till Ulricehamn sfanns; förvå.et när de passerat Slutdrp och är

på väg in i Kinnarp. Illitt ute på landsbygdeu har en tjusig huskropp växt upp. Visst
smdlter denna nya byggnad in i miljön, inte tu tal-öm det med sin djupröda tegalfa-
sad. Att man kanske tittar extra noga beror på att samlingslokaler inte hör till dct
vanliga som byggs idag. Sl ./T /iO - 4it

I Frökird var det dock av nöden
påtvingat att satså på detta 600.000
kronors-bygge- Illan hade strijngt
taget ingenstans att tå' vägen, när
man ville sarila fler än 20 perso-
ner, Visserligen kuade skolan
stiilla upp ined lokaler, men nåin
rihtigt avpassad sådan fanns inte.
: 1963 -hade Dan upp€ ärendet om

att bygga samlingslokal till b'ehrnd-
thg. Men det röstades ner i fuIl-
näIrtige, då man ej tyckte sig
iå<L Men i jan"'1969-prjncipG
rnsD om bygget och klarart8'på bordet i december;. ::.:j::, '

-lrrsserligen .åådeaaa, eid bygde:
'gfud och NT0-lokalei,amen båda
var I behov av aväncerade repara-
tionbr, vilket gjorde att-mari }öre-
&og att I ygga-Dytt i kommualens
regi Nu står byeset klart för in-r.egr. Nur.egr- Nu står bygget klart för in-
Fgry"S 16 okt. Kongulent t Byg-
degårdarnas rtlaförblnd, Hai;
J a n s o -r inviger ocb ae'tta Uir Ufrhrn" sista *åti-qtskal då haD
står inför sin pensiogedng. Hårry
rJanqsqtr b€tolade bla"'det fina i att
ftökinds lokal tominit till stån{ då
|13 deltoe i bygdegårdskonferenserr
r rrull8:

Ritsdegs&a!' Gunnar La rs-
soD, Lutre finnc sct(så med in-
viptngskv:tUsq då f.ö. hala kom_
inuneq är inbJuden fill nllmenl [611-
fekqlqq, för att fira den efterliingtå-
de Iotaleas födelsedag.

VäIplarrend

Härliga utrynme[ både inne och
ute. 60 parkeringsplatser Lrar tn^.
ttll att biirje med ordra| Se'n bjtf-
der tlåturen i sig sj:iM Dåtufliga
parLeringsplatser, som ka tas I sn-
cråb

l[an komner genom huvudenb€a
in I en stor lrt'tig foqiö. VäggårDa
Llädda i $uvt öupblått. Sa--a
färahar mo seh octd rati på dät
delcativa snidet, son går aer
ac_pöe-4Zio:rnar tq1ryun-

inrättningar. Man Ligger bl.a. mär-
ke till h:rndikapptoale:',.

SamLingrsal

Den stora sa.len bar god sitrplats
Iör 200 personer, Tegelväggerr och
snickeriet i svagt gro:rt, Iiksom den
stora scenen. Grönt hade åå t-o.rn-
laserat dörrarnas funi i. Orånligt

- snyggt! ' :

eget mysrum vadlet lider. Om det
nu är sr'årt att hittå dit, svårt att
slita sig fnån den tjusiga foaj6n nred
vil.t marmorgolv,, kal man också
väIja att gå den separatå ingingen
via källartrappan, soryt också leder
till ekonomidtryrnmen och loger-

Att man har så "evinnerligt"
många ingångar beror nu inte på
att man är rädd för brandJara och
ville ha nödutgångnr. Orsaken bak-
om är att man vill kunna nå samt-
liga :lokaler utan-.att behöva. stiira
öwig,pågående verksamheL. I san-
ning, Frökindborna kan både va-
ra glada och stotia över sitt eget
samlingshus som nu står fiirdigt

. Anitha Haryana

Resultatct av komn'runvalet i Frö-
llind blev i ctret närrnaste status
{tuo. De moclerata erhiill 298 rös-
fer och belade sju rnanclat, medan
{,entern tog femton på 653 röster.
follipartiet fick tre mandat på 124
föster, meclan socialctrcmokraterna
rnerl 202 röstande erövrade fcnr
Fanelat, Enrla skillnaden är att
Focialilemokraterna eriivrade ett
rnanalat från folkpartiet,

FROKIND

Tipspromenad
söndeg i Slutarp med omgiv-
ningar. Start från lekparken
vid isbanan kl. 9-10.80 (Obs.
TIDENI)
Separata frågor finns för barn
upp till 12 år.
Välkomna!

Slutarps IF - Samhällsför.
erringen .^ |l'+fia-N.

- I.itlr s^mlin&ssaleD. som man f,ö.
kån nå inte enbart genom foaiå!,
utai -dSså genoto ea seiraiåt in-
gång,.har fåtr en"klarr& riiatt4 me-
.l;'r-_ man I stora salen föreäåi'it
att liggå parkett. I iteq mindre
samlingssaleD på 25 icrm trar man
lekt ded färgema- YäggEDa å!
wagt havsgröDä. E€dån p-n s€'n
mcit det riiila golvet vali en matl
chande: djupturkos gardin-

Kommunalteknilter .El of Re ha
berättar, att mal 6iäiv-a.ralt tårger-
na och på så sätt s;arat in.dyra
arvoden- Lyckats bar lHikibdbor-
rr med ett gott f:irgFinne ett fiirg-
.<inne s6s1. inte varit rädd fdr nya
gv, nya kombinationer. En eloge är
på plats!

Moderat töL
Som vilket moderat tök som

helst ser det raar anlagt i
sanlingshuset ut Där .önns en
toppmodera spis, kyl och frys, dis!*
nqskinen inte att förglömma-

&t gröaa hal tun bYggt Då nä
det giiller de utyrm so tom-
munalbiblioteket ska ochupera- Mot
det gröaa står dg *er+- de beige-,
randade gardinetna fint Även bib-,
lioteket bar egen hazrik ttrvänlig,
separatingång Mån kao oaturlietvis,
odrså välia att korc rria fcr€n.,

r{obby-nn 
I

Elt,ätt€Utt h"bbt t"., atråkdvi-I
t€tsrun-pålOI lvn filIa! t de u!d- I3ffi**=r*-tlq*:i

IIBöKIND

Motionssymn&stlk
för alla intresserade herrar i Centr.aiskolan, Kinnarp,
varje tisdag kl. 20 med början den 20 okt.
Alla kan rrara med !

Ev. upplysningar tel. 330 7?.
Frökintls motionsklubb

,i,lirtta |.I; ;; -rr. --.r-- .r-*



En ,,vägande', bänk vid invigningen: fyra ledamöter av sar4arbetsnämnden. Eniigt statuterna måste bloc-

kets samarbetsnämnd ha uttalat sig för projetr<tet innan statåbidrag kan utgå till en bygdegård. Fr' r'. kom-

munalnämndens orclf. i Frökind riksclagsman Gunnar Larssdn i Luttla med fru Maj, kommunalnämndens

or<.lf örande i Vartofta nämncleman Olle Ferm, drätselkamrirarens ordf. i Fa1köping byggmästare Karl

Fransson och dess viee ordf. typograf Itrrik Nygren. tl \>lrO-Ttt.

Frokinds naffilnlösa bygdegard

invigd vid festafton
Överfullt hus vid premiären

Samlingslokalen i Frökind invigiies i går kväll av konsulent Harry,Jans.191 från Bygde-
gårdarnas"riksförbuntl som därvid biickade fyra årtionden tillb?ka i tiden till depressionens

5O-tui Oe lancisbygdens ungdomsorganisatiorier, SLU (nu CUF) och JUF, blev föregångare
som ska.pe.re av" öamlingslökal"". i:inge strävade varje organisation efter att få siir egen

iot<al. Så är ej längre fäuet. Sarnlingslokalerna byggs nu av det aihnänna och står öppna

för atla intresleriktningar. En samlingslokai är nu en hela bygdens samiingspuukt, en

bygdegärd i ordets mening.

Frr Jansson avsär vid årsskiftet so- 1ilil"ni1,tt1:-:1"" 
* en sin tidt atue-

verkstärrande i ru<stornunå;;,- ;ä lIi,:^" ^1"*lt:1* 
Därerter tillkom

invrgningen av samlingslokai""'i r.å- ' 
olika samlingslokåler i tätorternå'

beviljats ett kommunalt anslag om

30.000 kr. Genom Statens nämnd för
samlingslokaler har beviljats ett stat-
ligt lån om 200.000 kr., varav 100.000

kr. som räntefri stående del. Det är
tänkbart ati nämnden iämnar ltterli-
gare bidrag.

Huvudentreprenör har lrarit bygg-
nadsfirma Erik L. Dahl i Falköping'

Frökinclsborna var från första ögon-
blicket intresserade av sin vackra
bygdegård. Stora samlingssalen var
överfull vid invigningen. Ett spel'
manslag med dragspel, fiol och slag-
verk inledd€, och i en Paus frarn-
trädde två små tilldragande musice-
rande danrer. Gunilla och Marita från
Skörstorp, tillsammans med sin fa-
der Yngve Johansson' En stor kaffe-
fest hörde till ett stycke fram i pro'
gramrnet.

De gyrnnasiebehöriga
Au tle blhör'ii;u siiiiaurle ljll g]'nt'

nåsier och fackskolor läsåret 1970171

hade 16 sin hernvist i Frökinds iands-
kommun. konstaterar ståtistiskå cen-
tlalbvrån. Arr dem sökte 9 i första
hand tili gymnasium och 7 i första
hand till fackskolå. (PRK)

tyrrt_\0.
Slutarps missionshus

Sent på söndagsqftermiddagen häl-
les of fentligt missionsmöte i Slut-
arps missionshus. I mötet medvet'kar
Samuel Gaikq'ad fr'ån Indien som
talar och sjungcr. Han tolkas a1,

India-missionären Äke Almgren. Kol-
lekt för India-missionen uppbäres.

Måndag kväll börjar den serie
"Måndagskvällsmöten" som brukar
hållas på hösten. Allmänheten inbju-
des att lyssna till evangelium i tal
och sång. I månrlagens möte med-
verkar kyrkoherde Bertil Edvards-
son, Floby. För'sång svarar fru Maj-
Britt Johansson meci dottr:rn Ann-
Christine, Åsalp. Församlingens pas-
tor medverkar i båda dessa möten,

Tipspromenad
På söndag förmiddag är det dags

för en i-ry tipspromenad i Slutarp
med omgivningar- Utöver tolv frå-
[Jor, tre praktiska prov och en siri]je-
fråga bjuder arrangörerna den här
gången på tolv barnfrågor. Starten
blir vid lekparken (isbanan). För
att undvika kollision med andrå
händelser i kommunen under för-
middagen och middagen har arran-
görerna tidigarelagt sitt årrange-
mang,

Tipspromenatl
Slutarps IF och Samhäilsföreningen

har i morgon söndag, tipspromenad
med start från lekparken vid Is-
oanan,

STUDIECIRKLAR
i BILDVÄVNAD och TRÄ-
SLöJD beräknas starta i Kinn-
arp. AnmäIan snarast till tel.
0515,'188 80.

V W{i'f;$HH$lko!an
FALBYGDEN

kincl var troligen n"". 
:111: l:f:I,; ,,r,åtns historia,,

nina av detta slaq. Han sadc slH mecl

särskil<i glädje ha hittat väeen iust När Fröliinds kommun böl'jade sin

till cunnar Larssons ""*;;";;;;- verksamhet 1952 väntacle många stora

eård,, i detta ärende. Gunirar Lar.ison arbetsuppgifter, och den definitiva
I i Luttra är seclan siutton år riksför- lösningen av samlingslokalfrågan blev
I bundeis orclföranriel en "r'elativt lång historia", sade hr
I Lalsson vidare. Redan 1955 anmälde

Kom med e* narnnr 
iiåi i,il"i'fl;,r,;åHJ"i"äl:i,Jä

Han lämnade err övetsikt av bvgde- I . -
gårdens tillkomst o"n orru.ia-Ånää?la lstto,tor. 

till,samlingslokaler och läm-

byssnådskommiucns "ail;" 
--iå; 

I 
*9.: 9i9:"*. till sådana lokaler' En

ännu namnlösa garaen tiii ?uild;- lSdl}il ]:tYg var emeliertid ännu

tiges orclt. hr Arne or..o".-u"-"ilä- Iti"*l borta' Efter flera omgångar med

gan blir eri sak att t"".r"." 
'på,-""ä" 

I 
ut""u"|"Ur,-..o"n åtenemisser var

han..'..
* När någon behövde ctt hus .å r,:t]i?,1!l-c:' .Det klubbades den 30

tick han bygga ctet, u"oe r.r"'läiåorll 1"t"1.p"t i fiol - och nu står går-

Det gä)lcle även löreningar och orga- o11 ujt 
.

nisationer. Nu anser -r" uii-'aåi'å. -. 
Kostnaden. för' den moderna sam-

en samhäil ets angerä genrrer ä;t lä tii tl 
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Hr Sture Johansson, Fåglum, med

maka Gun, född HjoPtsäter, Kinn-
arp. (Foto: Hammarstrands Eftr.)
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lJam paKord av ou
64-åriga {ru Elin LärsSoD, Slutarp, omkom på lörilagseftermitltlagen

då hon påkördes av en bit på väg 4S strax norr om Slutarps samhälle'

Sammanstötningen bl€v mycket kraltig och fru Larsson åtlrog sig så

svåra ska<lor att hon var tlötl vitl framkomsten hll Falköpings lasarett'

Olyckan inträffade vid f.30-tiden' I 
sqale iiver.väebanan och inte upp-

Fru Larsson harle åkt i nli tua sin I märksammat- en från Falköpingshål-

."" t"a" Sr"t"rp i avsikt att besöka I let kommande bil' Föraren av denna

tiet trädgårdsmästeri som tigg"t ttott I ft"a" ittS"tt möjlighet att undvika

;; ;;;il"a. sonen t<öraeä på en i olyckan' Fru Larsson steg ut i väg-

carkeringsficka utmed uäg"n' ocl't I Uänu" endast några meter framför

iru La"sson gick ur. Troligen har hon I bilen'
bara sett åt ett håIl innan hon pas- I

Sven Erik Hagnerud installerad
i lfinneveds pastorat s-"4&-11).

Samkväm i nya samlingssalen

#li:i:ir ,li

;1irt:r:i;,ri r:

Vid kaffebordet fr.v. biskop Brattgård med maka Ruth oc h kyrkoherde l{agnerud.

Kyrkoherde Sven Erik Hagnerud installerades i söndags i Kinneveds pastorat av biskop
Helge Brattgård. Ilögtiden i Kinnevecls hyrka samlade så mycket folk att man fick ordna
extra sittplatser. Enligt vaktm,ästaren var det 260 personer där. Efter högtiden i kyrkan som

också innefattade högmässa med predikan av kyrkoherde Hagnerud hölls samkväm i tlen ny-
invigda samlingslokalen i Slutarp. I flera tal fyllda av både värme och humor hälsades det
nya kyrkoherdeparet välkomna till pastoratet.

f processionen in i kyrkan tågatle 
1 
komminister Stig Luttermark, kyrko- 

| 
i Herren" som instaliationsord och

först ungdomssekreterare Gunnarl hercle Rudolf Johansson, kyrkoherde I med det som utgångspunkt sade han

Göilind som bar processionskolset. I Bertil Edvarclsson, kontraktsprost I bl.a. att det finns en frestelse oekså

Därefter ungdomar från Kyrkans I Erik }fa1rr,ensten, kontraktsprost Tor- | för en präst att b]i ailt starkare i sig

Ungdom, kyrkvärdarna, kyrkcherde I ArvitI Broman och biskop Helgc 
I 
själv. Prästvigning och kyrkoherdein-

Sven nrit Hagnerucl, pastor Reidar I Brattgärd. I stallation, teologiska studier och in-
Jahnsen, kyrkoherde Erik Angrimer, I Biskcrpen hade valt "Allt starkare I forts. på sidan ?

SLUTARPS
BAGERI & CAFE
upphör med försäljning och
bakning lördagen den 24110

19?0.

Vi tackar våra ärade kunder
för de gångna årens angenäma
affärsförbindelser.

Karin och Ililtting Moberg

tetlektuetl utrustning förändrar inte Ii och för sig någon människa i hen- t

nes inre. Den personliga mognaden
sker på helt andra vägar. Ett av hind-
ren för den tillväxten är en falsk tiil-
tro till sin egen styrka Såsom vi and-
ra får du också söka hjälp hos ho-
nom som genomskådar oss när vi
faller för frestelsen att bli allt star-
kare i oss själva, sade biskopen som
i sitt tal också kom in på en annan
frestelse oeh då sade så här:

- Det kan också vara en frestelse
för en präst att bli allt starkare i för-
samlingen, Prästgärningen är emeller-
tid en tjänst som inte gör dess inne-
havare bättre än andra, men sänder
honom att tjäna andra, En präst som
är stark i, församiingen i diupaste
mening är den scm så förvaltar sin
gäining att folket i hans församiine
blir allt starkare i Herren. Att sökä
dölja sin egen osäkerhet genom ett
åuktoritärt uppträdande skapar inte
god atmosfär för en prästs gärning
trland de sina. Längtan efter popula-
ritet genomskådas också snart, lik-
som maktsträvan. I mitt herclabrev
har jag gett mig siälv och prästerna
i vårt stift såsom också vårt lekfolk
det väemärket från Dag Hammar-
skiöld: Ställningen ger dig aldrig rät-
ten ått befalla. Endast skyldigheten
att så leva att andra kan mottasa din
befallning utan att förnedms.

Efter installationstalet ur vilket
kortare stvcken , citerats här , ovan
upplästes fullmakton för kvrkc/herden
av _notarien, pastor Reidar Jahns€n.
Assistenterna läste därefier valda bi-
belord.

I högmässan predikade kyrkoherde
Hagnerud och vidare medverkåde
Kinneveds k5z'kokör på ett förtjänst-
fullt sätt under ledning av kantor
Margareta Thor. För ett förnämliet
trumpetsolo svarade musikstuderan-
den l(aj Nyström, bror till fru Hae-
nerud.

180 på samkväm
I den nya samlingssalen i Slutarp

hade man dukat med kaffe och land-
gång till 180 gäster. Ordf. i försam-
lingsdelegerade kyrkovärden Sven
Andersson, Brismene, hälsade gäster-
na välkomna. Det höIls många tal un-
der detta samkväm som var ovanligt
glatt'cich otvunget. Följande talade:
kontraktsprost Tor-Arvid Broman,
lantbrukare Sven Andersson, Lofs-
gården, som överlämnade blommor
från Kinneveds församling, kyrkoher-
de Erik Angrimer, komminister Stig

I Luttermark,- pastor Reidar Jahnsen
I samt kyrkoherde lfagnerud som tae-
I kade för väIkomsthälsningarna.
' Därefter sång och musik av Kinne-
I veds kyrkokör och Kaj Nyström. I
l, sitt avslutande tal lyckönskade bisko-
I pen hela bygden till den nya sam-
ll lingslokalen och noterade också att
ll den första högtiden där var kyrkans
ll högtid. Genom denna lokals tillkomst
ll ser vi nu från stiftsledningens sida
il en möjlighet till återkommande besök
ll i pastoratet tör konfcrenser på stifts-
ll octr kontraktsplan. sade biskopen.
lj som också uttryckte sin glädje över
ll det levande ansvarsmedvetande som
ll finns hos lekfolket samt över ung-
ll domsarbetets omfattning i pastoratet.
il-.'l
lrrm
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fullmtikfige
Kommunfullmäktigevalet i Frö-

kind resulterade i att de moderata
erhöli 298 röster och belade 7 man-
clat, centern fick 653 röster och 15

mandat, folkpartiet 124 röster och 3

mandat och soc.dem. 202 röster och
5 mandat.

De moderåtå hade fyra olika listor,
varav en med Sven Andersson, Kinn-
alp, erhöll 130 röster och två mandat
medan Ivar Gustafsson, som också
fick två platser, stannade På ?6 rös-
ter. Listorna med Ivan Gustafsson
fick 45 och Erenius 40 röster, båda
tog en plats. Valda för de moderata
biev lantbr. Sven Andersson, Kinn-
arp, dir. Ivar Gustafsson, Kinnarp,
lantbr, Lars Ax. Luttra. lantbr. Ivan
Gustafsson, Bri.smene, trädgårdsm.
Mats Wetterström, Slutarp, handl.
Einar Erenius, Börstig, och handl.
Bengt Samuelsson, Slutarp.

Centern betade 15 platser i full-
mäktige på nio listor. Av dessa er-
höll listorna med Arne Olsson främst
111 röster, Gunnar Johansson 103,

Margit Andersson 96, Gösta Anders-
son 83, Lennart Pettersson 74, Bertil
Andersson 65, och Torsten Lindberg
54. Valda blev lantbr. Arne Olsson,
Kinnarp, Gunnar Johansson, Döve,
fru Margit Andersson, Kinnarp, verk-
stadsäg. Gösta Andersson, Slutarp,
lantbrukarna Lennart Pettersson,
Slutarp, Bertil Andersson, Slutarp,
Sixten Lindberg, Kinnarp, Karl Gus-
taf Gustafsson, Kinnarp, och Verner
Granlund. Vårkumla, fru Änna-Lisa
Johansson, Döve, lantbr. Allan Jo-
hansson. Börstig. fru Gulli Arvids-
son, Brismene, mejeriarb. Göran
Andersson, Kinnarp och lantbr. KarI-
Arne Adamsson.

Folknartiet hade två listor varav
Lars Gustafsson toppade en som er-
höll 61 röster medan Bertil Johans-
son stannade på 56 röster. Vakla
blev möbelhandl. Lars Gustavsson,
Slutarp, Rertil Johanssdn, Brismene,
och plåtslagarmäst. Gert Johansson,
Slutarp.

Soeialdemokraterna gick fram med
två listor, en toppad av Sten Ahl-
quist som med 110 röster fick 3
mandat och en mecl Ings Esl<erlid
främst, som fick g2 röster och två
mandat. Valda blev Sten Ahlquist,
Slutarp, vaktm. Inge Eskerlid, Gus-
tav Gustavsson, Slutarp, elektriker
Bengt Johnsson, Kinnarp, och må-
lare Allan 

"n,1r:is|' 
Slutarp.

I

I Var tionde röstade I Kinneved
I I kyrkofullmäktigevatet i Kinneved
I 
deltog 91 röstande vilket är 9,1 proc.

I av de röstberättigade. Två listo; fö_
I rekom. De toppades av kyrkvärden
I 
Herbert Andersson resp. kyrkvärden
Carl-Arne Adamsson.

I föregående val av kyrkofullmäk_
tige i Kinneved deltog över 20 proc.
a_r' de röstberättigade. en sprängtiita
tilldrog sig då intresse. Den toppa_
des av Hilding Våring. 

-,.."'io-N.

60 promenerade 
I| 

^,Åö'|trots ruskväcler -tu. I
I

Trots ruskväder med regn och blåst I

kom inemot 60 personer till söndags- |
förmiddagens tipspromenad i Stutarp, I

där arrangörerna Samhällsföreningenl
och Idrottsföreningen denna Cång I

lockade med bl. a. barnfrågor. I

Det blev annars en svår tipsomgång I
och det var kanske inte heller lätt I

att koncentrera sig tillräckligt under
rådande väderleksförhållanden. Ingen
tolva, ingen elva och ingen tia, men
väl två stycken nior hittade grans-
karna, Segrare biev Erik Gustäfsson,
Åsarp, med Kerstin Grahn på andra
plats. Skiljefrågan - snörets längd i
burken var 4,63 - avgjorde inbördes
placering.

Ove Karl6n fick en fullträff på
I barnfrågorna. llade alla tolv rätt, me-
dan Annika Bergqvist var duktigast
med bandyklubba och boll. Slog in de
tre bollarna i buren.

Skiljefrågans segrare var UlIa-Britt
Lindström med 4,70. Hon segrade ock-
så i praktiska övningen - bollar i
bildäck. En träff fick hon och efter-
som skiljefrågan avgjorde, hemförde
hon detta delprov. Beträffande bollar
i bur segrade Birger Larsson, Åsarp,
med tre träff. Det tredje praktiska
provet ströks på grund av regnrus-
ket.

Rätt rad: xx1 x2x 11x 722.
Barnraden:lxx äx xxx In,
Lotterivinster utföll på nummer 27

och 4. Nästa promenad går i allhel-
qnnqhaloan

märkt spel i första halvlek, då bol-
len rullades rned fin adressering la-
get igenom. Kombinationen före-
föll samspelt som det bästa klubb-
lag.

':-=::::::::

I segrande laget sågs Bo Johans-
son som försvarsbäst jämte Bengt
Persson. Roland Moberg bar upp
mittfältsspelet fint tillsammans mecl
Claes-Göran, som dock inte svn-

las alltjämt och bör med uppövad
bollteknik i förening med sin +"yngd

bli ett fint komplement till de lät-
tare forwards dit också Gunnars-
son inrangeras, som fin lirare och
bollhållare.

I Vilskelaget var Alexandersson
och l{allin lika godå målvakter och
i fyrbackslinjen sågs fina stoppers
främst i Ove Rydberg och även
Lars-Äke Johansson. Som back spe-
lade nu Sven-Åke Andersson me-
ra flnslipat än tidigare och får sät-
tas före vänstersidans .J. Isaksson.
Stig Wallander gjorde fint ifrån sig
som mittfältsman och tillsammans
med Jan-Åke Magnusson ordnacles
fin speluppbyggnad. Den senares
distansskott var också farliga.

I anfallet var Ingvar Lar"sson ut-
märht bra och svarade för fina in-
lägg. Leif Andersson var bra spjut-
spets och stäncligt på språng. I{alvar
Johansson var också till sin fördel.

Kinnarp fick bör.ia spelet i mecl-
vind men Vilske tvcktes också ha
sådan i form av fint initiativ och
fina målchanser. Bi. a. hacle Hal-
var Johansson en nick över målet
då mv var ur spel. Första målet konr
i stället för Kinnarp i form-av en
straff som Ulric Gunnarsson sloR
in, 1--{). Vilske lyckades trots fina
chanser inte utjämna före paus.

Andra halvlek medverkade el
Georgsson för Kinnarp som dopk
tog snabb ledning med ytterligare
måI, 2-0, då Roland Moberg gick
loss och sköt i nät. Vilske recluce-
rade till 2-1 på ett behärskat fint
skott av Ingvar Larsson. Kinnarn
hade nu mera av spelet och B-1 kom
genom Ulric Gunnarsson som tril_
lade bollen lätt och snyggt via ena
stolpen i måi.

K. E. Emanuelsson, Trädet, döm-
de säkert och man tan nog litapå hans rutinerade omdöme I två
omdiskrrter.ade straffsiirrationer. var-
av han fällde i en och friacle i den

Vilslcealliansen var bra
men Kinn?fp bast
Segracle i Grolanda, 3-1

Vilshealliansen föll med f-3 på Grolanda Its som låg fint spclbar
trots regnmillimetrarnas mångfaId, sorn tillsammans med kall blåst
gjorde att publiksiffran stannade virt t20 pelsorer (inte illa) vilka
fick se en unrlerhållning med riktigt br:r fotboll. Kinnarps seger var
rättvis men något för stor elter spel or;h målchanser. Dock såg det
ut som Kinnarp. hade något mer att ge om bollen inte rullat till de-
ras lördel, som den nu gjorde. 'ca/to-7o.
Vilske hade många målchanser , lighet. Kinnarp var skickligare

som borde utnyttjats i ett pår mål I men ändå var Vilskealliansen riktigt
till. Det var då efter alldeles ut- I bra.

I tiir",ä*r-'.;,'ä";,'" J;;'o"r.: i il" oit" ,irlp'r 
",,a"u 

harvrer{ skapa-
I så var det som avgiorde. Eljest kan I cle ännu mera tryck framåt.
I man oclrså säga så, att mecl lite I I anfallet njuter man av "Blecka"

li': .u'1Lu"".-"'l:kT:{I::11- l' jii.: l9::"tT:":..11i.'.1 i'n1 ' il:i:t ":l

allra

Kinnarp hade emellertid lite mer ltes i allra bästa slag. Frågan är onr
av kall rutin när det gäUde att linte Bo Johansson, när han tos ste-

nerat ett finare målprotokoll. Men I hur han utnyttjar hela banan som
trots att bollen är mnd skal] man I arbetsfält. Kiell Ahl såss även nu
kanske minclre nZimna tur och otur. I i roll som ständie oroshärd för för'-
utan istället skiclilighet och oskick- { sr.ararna. Christer Classon utveck-

Wys Remouhl2
bfr$em som styr
m$ed slts fyrq hfwEewn

Kom ochproukiår
Wffi em kurvEgv#Ågg

Kinnarps
Slutarp, tel. 332 62

Motor
andra. Håte
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Sleat$ehö{må*g föresåås
i Fröåeirad ffilenl tr,Sffi $qr
Frökinds liomnrunalnämnd har håMt sa,rnrna.rttriide och hesliit
diin,id fiirestrå a.tt utdebiteringen för år 1971 hlir 1l kr per
ska,ttekrona, r,ilkel, innebär en höjning med 1 r50 kr ji[mfört
mod innevarande år.

den 1 jan. 1971. Av detta återförsäljer I

71.304, scmestervikalier 5.804, tel..
porto, annonser 7.000, bokförings- och
skrivrnateriel 5"000, resor och trakta-
menten 6.0C0, facklitteratur 200, re-
presentation 200, lolialiseringsnämn-
den 3.000, örrriga kostnacler 2.000 hr.
Som iniromst upptages förvaitnings-
el'sättning fr'ån bostaclsstiftelsen med
1.200 kr.

Valnärnntl: adrninistrntion 200 och
resor och tral<tamenten 500 kr. Resor
olh ll rlrtrmenten f öl taxeringsniimn-
tkn i.oC0 kr'.

Civ;!föi'svaret: administration 100

kr. kostnac'ler för observationscentral
565, aalåggning av dito 6?0 kr. Arvo-
de till överblockledalcn 200 kr.

Uttagningsnämrtden: arn:ode till
ordf. 110 och sammanträcleskostnader
200 lir.

Fatni).iebidragsnämnden: atvode till
ordf. 500 kr, resor och trahtamenten
500. famiUebidraq 25.000. övriga kost-
nacler 200 kr. Scrn inkomst upptages
statsbidlag rncd 20.000 kr.

Brnnrlsl<vddef: "sl:i{:kningsåvtal med
Falköping och Redväg 40.50J. kr, blan-
ketter och tel. 6{)0. ]ön til] brnndehe-
fen 1.831, v. brandchcf 880, branCsl'-
ningsmän 500, .samrnanträtleskostna-
der 600, ordf. 3C0, vatteniiyilning av

h r':rnrldamnat" -1..000, bra ndsläcknings-
kostnarler 3.000, eltlsiadsbrantlsyl

Av Sv. Komrnunalarbetarför'bundet
upprättat förslag till avtal angående
de kollektjvanstiilldas representatiort
godlräncles och uppdrogs ät kommu-
nalkamrern att underteckna detsam-
ma. Vägkomrnittöns utredning ort
snöröjningsbidrag orn 20 öt:e per nte-
ter till vägat utan statsbidrag och tla
öre tili vägar rned statsbidrag föreslå-"
till godkännancle hcs fuilmäkti.ge, och
ett förslagsanslag på 7.000 kr föreslårs.

Ett preliminärt avtal hade slutits
med ägaren till l{yrkogården, Kinn-
arp, ang. markförvärv. IJnligt detta
skulle Frökinds kommun til]handlå
sig Kinneved Kyrl:ogården oth l(in-
neved Klockaregirrden om cirka 60

hektar liir 350.000 kr med tillträcle

kommunen samtliga byggnacler på
fastigheten samt cirka 37 hektar mar'k
för 120,000 kr. Kommunalnämn<ir:n
föreslår'fullmäktige att köp c.ch för-
säljning sker enligt förslåget ocb
linansieras med ett rnarl<förr'älvsiån
på 200.t'00 kr varjämte ur allmänns
investeringsfontlen tages 30.000 kr.

Från stadskansliet i Tidaholm fö-
relåg skrivelse ar-rg. fondmedel för
tingshllset i Tidaholrn. I skrivelsen
för'eslo5ls en framställning till Kungl.
ilIaj:t om kompensation till de kom-
muner som bidrågit till nämnda fond.
Komrrunalnämnden beslutade biträ-
da förslaget.

Kinna.qps. Bordlenni^sklublr hade be-
giirt tilläggsenslag merd trO0 kr. Kom-
munalnärnnden avstyrker framsl.äll-
ningen.

Frårr postdirektionen i Väst|a dist-
rihtet förelzig skrivelse med begär:ån
om fiirslag på lämplig lcrkal för pos-
ten i Kinnarp, so:n i sitt blivande
läge även skall betjäna Siutarpsom-
rådet. Kommunalnämnden boslu+ade
remittera är'entlet tili bygguadsnämn-
den.

Behandlaclcs at btldgetberedningen
gonomgånget förrla9; till budgr:t för'
1971. Beträffande anslaget å 30.000 kr
till Slutarp--Kinnarps vägfört'ning
uttalades att detta biir innesiå i kom-
nrunalkassan tills arbetet utför'ts, och
beträffande anslagen å 18.000 kr tili
Kinnarps IF och 15.0C0 kr till Slut-
arps IF uttalarjes att beloppen utbe-
talas när albetena goclJ<änts. En fram-
ställning från väs:förer,ingen ati kom-
munen måtte bcl{osta och ut{iira ar-
betena med nerdläggning av dagvat-
teirlr:dningtrr fijorde. att en konmitt6
på fem lerlamöier tillsåttes för att ut-
roda frågan. Rcslutades gör'a fram-
stäilning till fullmäktige att i finan-
sieringsplanen för samlingslokalen
upptagna 50.800 kr att tagas ut av
skattemedel i stället skulle tagas ur
den allmänna investelingsfonden.

Inkomst- och utqittsförslag
Uppgjorcles följande förslag till i.tt-

komster och utgifter under år 1971.

Kornmunalfuilmäktige: arvode titl
ortlf. 2.400 Iir, sekreteraren 60t1, fiir-
bunclsavgift 4.141, kommunålteknistria
avdelningen 3.000, traktameri:- oclr

resel:ostnaderr 4.000, levision 1.'100. val-
beredningsnämnden 700, komrnuncr-
nas tidskrift 1.C00, par'tistöd 6'000 och
övriga kostnader 600 kr.

Kontmunalnämnden: årvode till
ordf. 2.400 kr. t. ol'df. 10C, pers'J: I1

1.400. övtiga kostnarict'500 kr. 
r

Fastighetsför.r'altn)ng: repal'ationel 
l

och underhåIl 10.000 kr, försälilingar 
!

1.000, besiktning och tryggnadskontroll I

Nykterhetsr'ården: arvci<le till orCf.
700 hr, sammatrträcleskostnader 900,

ersättning tiU särskild afbetskruft
200, kostnader för utredninqar 200,

vårilkcstnader 500, litteratur och !pp-
lysningsverl(samhet 300, ttll., porto
och skrivmateriel 400, årsavgifter 100

och övriga kostnader 1iil kr. I siats-
bidrag beräknas inflyta 2.450 kr.

Sociulnämnden: arvcde till nrdf.
2.400 kr, blanketter, tel., porto 1.000,

resor och traktåmenten 3.500 och öv-
riga kost;rader 400 ltt.

Frökindsgården: perscrnalkostnader
4C0.000 kr, l.)ränsle, 1yse, renhåilning
33.000, förbrukningsmateriel 17.000,

matvaror 95.000, skrivmateriel, tid-
ningar 1.200, tet., porto, iicenser 2.000,

representation 3.000, anordningar för
pensionär'ernas trevnad 3.000, hårvård
1.000, beklädnad 200, flitpengar 400,

försäkringar tr.100, underhåll av fas-
tighet 28.000, underhåll av inventarier
8.000, läkare, medicin, sjukresor 18.000

hr. Som inkomster upptages ersätt-
ning från personal för kost 14.000 kr'
återbeialda sjukvårdsavgifter 3.500,

hyror från per:sonål 1.500, vårdavgif-
ter 220.000 kr.

Socialvård i ör'rigt: r'årcl på främ-
mande anstalter 30.000 kr, vårdtagares
andel i fol.l<pensionen 15.000, ersätt-
ning till andra kcrmmuner 1.000, un-
derstöd 20.000, uppsökande verksam-
het 15.000, färdtjänst 2.000 kr. Intäk-
ter: återbetald socialh"iälp 3.000 kr,
fclkpensioner 35.000 1<r.

Hemhjälpsnämnden: personal 21'480

kr, hemsamaritverksamhet 50.ffi0, er-
säitning för övernattning 100, resor
för personal 700, cykelslitage 60, tel.
för personal 200. arvode tiil ordf. 300,

clito tilt arbetsledåren 1.000, skrivma-
teriel, bla;iketter 200, tel., porto 300'

kursveriisamhet 500, resor och ttak-
tanente 500, övriga utgifter 200. In-
l{omster': clagavgifter 5.000 och stats-
bidrag 14.000 kr.

Folkpensioneringen: kommunala bo-
stadstilLä99 165.000 trr.

Anslag till för'eningar och enskildå
vägar 56 026 kr, anslag till Börstigs
bvgdcgård:rförening 10.000, Kinnarps
IF 18.0{,$, Slutarps IF 15 i}ixl. Kinnarps

-Slutarps vägförening för driften
30.000 och för avsiittning till asfalte-
rins 30.000 kr.

Hlisovårclen: arvocle till orclf. 2.400

kr, tillsyningsman 200, råttbekämp-
ning 200, skrivmateriel 400, resor och
traktamenten 1.500, tel., porto, annon-
ser 500, årsavgifter 800, inspektion enl'
diursk;vcldslagen 200, vattenanalyser
800, desiniektiot'ier 3ffi, slamtömning
4.000, sophämtning 9.000, underhåll av
avstjälpningsplatsen 5.500, bidrag till
va-anläggningar 8.000, övriga utg.
1.0C0. Inkcnrster: avgifter för sori-
hämtning 9.000 och slar.ntömning 1.000

kr'arn0L.
F inansiering: skait fö! f:rstigheter

1.000 kr, räntor å anläggningsiån
166.480 kr. I{undskatten beräknas ge

5.000 kr och räntor på liiivida medel
35.0rJ0 kr.

Slutiig si;ritt enligt 1970 ärs tax.
1.451.S:2 hr frln vilken av3år erhårl"let
förskott mcd 1.230.016 kr, äterståen<le
ttel alltså 2ä.906 hr, skatteutjämninc
39.600 kr, skaitefiir-skott för 1971

1.758.1?4 kr, taget ur shatiereglerings-
fonden 104.000 kr. ATP och arbetsgi-
varavgift jän-rie grupplivföt'säkring
l<ostar 65.000 kr, avskrivningar 52.895,

zr".'betalningar å lån l-63.350, avsättning
till allmänna investeringsfonden
1?5.000. till kommunalfullmäktiges
förfogande 250.000 och till kommunal-
nämndens dito 3.304 kr.

19ti9 års överskott 144.156 kr. Drifts-
budgeten balanserar på 2.?38.806 kr
och kapitalbudgeten på 338.350 kr.

2.000, avskrivningar å bostadstillägg
2.000, $ubventirmer till pensionärslä-
genheter 29.?50, samlingsiol<alens
driftskastnader 9.900 och övriga ut-
gifter 500 kr. Solrr inksmst uprtages
iryror från lärarbostädcr 13.620 kr,
försJljning av liira:'hostäiiet' 1?5.000

samt intälrter och hyror fr'ån sam-
Lingslol<aien 9.900 kr.

Byggnadsnämnden: arvocle ti'l.l ordf.
2.400 lir, rescr och ttaktenenten 2.5M,
byggnadskonsulent och teinisk råd-
girrning 5 000, porto. tel., annonser
1.566. b..'ggnads- och mätningskostna-
dor 2.000, servisbetäclinjngar för ny-
byggnader 1.000, utredningar 5.000,

byggnädsplaner 10.000, övriga kostna-
der 2.000 kr.

Idrotts- och fritic'lsnämnden 1.400

kr. I byggnad-c- och mätuingsavgiiter
beräknas infllrta 500 kr.

Den inclustrielia verksa:nheten kos-
tsr 5(1.000 kr och sorn inkomster r'äk-
niis rnerl förbrukningsatgilt"r pl
48.C00 kr och anslutningsavgifter med
50.000 kr.

Bibiioteke'": iribliotekarie 4.000 kr.
bokinköp 7.000, shrivmateriel 1-000.

lckrih-v-ra 2.000, sammanträdesliostna -

Ccr 1.CC0, arvode till ordf. 500 kr.
Barnirvården: arvode tiil ordf. 2.40i1

kr, ciilo till fosterbar'nsinspnktör 250,

rlito till bilrnavår'dsman 2.0C0' vård-
'licstnad.er 

17.C,CO. för'ebygga:rde balna-
värcl 1.000, skrivmateriel, porto. an-
nonser 2.000, biCragsförskott 40.000,

resor och tral<tamente 2.500, övriga
kcstnadel L000 hr, mediemsavgiftrer
och försäkringar 300, leltskoieledare
6.000, utrustning, möbler, lehsaker
2.t100, förbrukningsavgifter. stäilning,
tel. 3.0C0 kr. Sotn inkomsier upptages
ersättning fr'ån kommuner och en-
shilda 10.000 kr, lekskoleavgifter 4.000

och ståtsbidrag 15.000 kr.

Hr llinfre(l Nielsen, Kinnarp. rled
maka Birgltta, född Andersson, Äl-
rneståd.
(Foio: Stndio Linderoth, Ulricehamn)

TiUkännagivanden

ANBUD
X'rökinds socialnämnd inford-
rar härmeal anbud på följande 

1

förnöclenheter, att levereras
efter rekvisition, till kornmu-
nens åldertlomshem, Frökinds- j

gården. Leveranserna gäller
för år 1971.

1. Elclningsolja I.
2. Specerier.
3. Kött, fläsk och char'kute-

rivaror. '

4. Potatis och grön,saker.
5. Äsg.
6. Matbröd.
Adbud inlä"m.nas i förseglat
kuvert, märkt "Anbud", och
skall vara Frökinds social-
nämnd, Billshomen, 520 47
Vartofta, tillhanda senast clen

10 nov. 1970.

Frökinrls socialnämnal

}IånilÅrötena i Slutarps
nrissiorrshus iril4r-if-llv
Dcn gångna mandagskr'ällen sau'rla-

des trots clet dåliga våidret många til)
det evengelisiia möte som hölls i
Slut.arps missionshris. I(1'r'11o5"r0"
Bertil Eclvardsson höll en mycliet
klargörande och sarntidlgt varm pl'e-
dilran om vad "Frälsning" ä!:. Upp-
siiattat var också den sång som Irrr
lila;:31i11 Johansson, Åsarp, biöd på,
clå hon undet kvällr'ns lopp sjöng f)e-
r'a sanHer iill ol Belacl{omparr.iornurrg
av dottern Ann-Christine. Mötesle-
dare var pastor Göran Carlsson.

Detta möte var det fölsta i en se-
Iie av f)*ra evangeiiska rnöten i mis-
sionshuset. Den l<ommande måndagen
predikar pastor Ruben K.1l'lsson, f:u-
rusjö. För sång och musik s'rarar fa-
tniljelr Kurt Frpij, också Furusjö.

KINNARPS
MISSIONSHUS
Sönil. kl. 19.00 Offentlig sön.
dagstiqme. Tal oeh sång av
fnger och Göran Carlsson m.fl.
från Åsarp. - Välkommen!



FastighetsskötarePastor Reidur Juhrusen
pr"ästuigs i december "*,

Pastor Reidar Jahnsen - som för närvarande studerar i Lund -
kommer att prästvighs j Skara domkyrka fjärCe söndagen i advent.
Pastor Jahnsen t.iänstgör sedan något år i Börstig som hiälpreda åt
pastoratets kyrkoherde.

Börstig har haft svårigheter att få
komministerljiinstt'n besa{t. )r';gen
sökande anmäkle sig tili clen leclig-
forklarade t-iänsten och den n.'/exa-
mineracie präst som tvångskommen-
derades dit stannade enrlest de tvä
It komnrendr'ringt.n gällrle.

Efter initiativ av dår'arande bisl<o-
Fn i stiftet,Sven Danell sölrte R:i-
dar Jahnsen tiänsten, men eftersom
han saknade kompetens kunde han

KINNEVED
KYRKOFULLMÄKTIGE kal-
las att sammanträda i Central-
skolan, Kinnarp, onsdagen den
28 oktober 1970, kl. 19.00.
Budgetförslaget finnes till-
gängligt hos ordf. t.o.ri. sam-
manträcles'dagen.

Ordföranden

inte bli l{omminister utan enrlast
hjiilpreda åt församlingens kylko-i
l,erdc. Pastor Jahnscn har vnrit :

verksam i frikyrkliga r'örelsen i Nor- i

Sedan pastor .Iabnsen kom till
Sverige har hån läst in av dom-
hapitiet föreskrivna liursel och han
är nu kval jficera!l till pr'ästämbete
i Svorige och komner alltså att
prästvigas fjär'de sön<iagen i advent.

I Sparbankens lamiljepromenatlrl i Kinnårp
I i söndags hade samlat 116 startande,

| | som gick runt den cirlia 2,5 km. 1ånga
. I banen. En elva, tre tiol och fyra nior
I I hlr arangSrerna hittat.
, I Rätt rad hade följancle utseende:

I s1x 227 x12 x11
I Sirilje f rågan som var hur många

I insåti.arl;onton det fanns i Sparban-
I ken i Falkiipins den 31.1?.1969. Rätt
I svar är h{ir 49.001.

| 11 rätt: 1) Bengt-Åke Lårsson,
| ÄsårD.

I ro 
-riitt, 

2r Göran Grahn, Kinnarp
l,27.COttt. 3r Erna Larsson, Åsarp
I (600.250), 4) Allan Andersson, Åsarp
I {2.8$8.43t).

I I rätt: 5) I{ar1-Olof Johans.-on.

I I(innar p (50.nC0 
'. 6 ) Elsa Grahn,

lI(inrrarp t26.000), 7t Benny Brodtl,
lI'iinnarp (:0.750), 8) Lars Vesterberg,
I l{innarp (9.867).

J De tre bå:tå her pris att hämta på

I 
Sr:rbankens huvuclkontor i Falkö-

ll "g:

l.r-l

I I SLUTARP 
I

lf Crrarmig 2-fam.villa i |Vz- |

I I pla" med bra läge, renove- 
|

| | rad och fullt moderniserad I

| | f<ir ca 1 år sedan, inneh. en I

| | stor lägenhet om 4 r.o.k. o. I

ll h., badrum med wc, tvätt- |

ll rum samt €n om 2 r.o.k. o. h. I

ll Gårdshus med en lägenhet. I
| | Garage etc. I
uIl'l
I

I NTO KTNNARP
I håller m,öte fre'dagen den 30

I okt. kl 19.30. Lokal: Sörby
I skola. Distriktets repr€sen-
I tant kornmer på besök. I{affe-

I samkväm.

I Falköpings NTO inbjudes.
I

I Möt upp mangrant!

Diskotek på lördag.

NTO

I Ing"r, arra"io 
" 

z4lto-1g' 
I

I Regeringsrätten har inte gjort nå- 
|

I gon ändring i ett av trädgårdsmäs- 
|

I tare Mats Wetterström, Solbacka' I

I Strrtr"p, överklagat beSlut av läns- 
|

I styrelsen att vägra honom dispens 
l;

I för att bibehålla ett nyuppfört växt- 
|

I hus. I

I Växthuset har uppförts på fastig- |

I heten Mönarp Lillegården 3:1 vid 
I

I Slutarp på c:a tolv meters avsLånd 
I

I från riksväe 46. Piaceringen på detta I

I ställe har ansetts medföra olägen- 
|

I 
heter från trafihsynFunkt 

Itl
I Inusit - och minnesguilstjänst 

I

I i Kinneved 
I

i Alt" I{otgotts Dag hålles nå kvällen 
I

I en musik- och minnesgudstjänst i 
I

I Kinnevetls kyrka. Efter prerlikan 
I

I kom*"" nåmnen På de sedan förra 
I

I Allhelgonadagon hotlgångrt:t ait upp- 
]

I läsas. Kyrkoköten nredlcrkar untlet 
I

I tedning av kantor Margareta Thor 
I

I och framför bl.a. Äve verum corlrus 
I

] av Mozart samt slutkören ur Johan- 
]

I nespassionen av J. S. Bach. Sv. ps 
]

| 144 
-.jtttrgut 

altelnatim på clalamelodi.
] Preclikan hålles av kyrkoherde Hag-
I nerucl.

i I Vicl guclstjänsten i Vårkumla kvr-
i i La Alla Helgons Dag medverkar

| | barnhör under ledning av Margareta

I I Thor.

' I VäIbesökt månilagsmöte i Slutarps
{ I missionshus

i I På måndagskvällen hölls det andra

| | mötet i Siutarpt missionsförsamlings
i I måndagskvällsserie. Det var ganska

I I många åhörare, och de fick mYcket

I I gocl behållning av kvällens möte.

I I Medverkandc var SAM-Pastorn
! | nulen Karlsson från Furusjö samt

i I sångarfamiljen Kurt Freij, också Fu-
I I rusjö. En särskild upplevelse var det
I I att se och höra de tre barnen, ?, 11

I I och 12 år sjunga till ackompånie-
I | -u"S av far och mor' Mötet började
i l med unison sång varpå hela familjen
i I sjöng en sång och barnen sjöng
I I sången "Pelle". Pastor Göran Carls'
i I son välkomsthälsade samt inledde
1 | med bibelläsning och bön. Sedan
i 

I tötjae ytterligare tre sånger av bar-
I nen, hela lamiljen och makarna
I Freij. Ruben Karlsson predikade från
I Upp. 3, sändebrevet till Filadeifias
I församling. I avslutningen sjöng hr
I oeh fru Freij två sånger och Kurt
I Freij avslutningstalade.

rsamllngs
rr ganska
k mycket

möte.
\tI-pastorn
rsjö samt
också Fu-
;e var det
nen, ?, 11

iompånje-
:t började
r familjen
ren sjöng
'an Carls-
t inledde
n. Sedan
r av bar-

makarna
ikade från
Filadeifias
sjöng hr

oeh Kutt

På grund av
säljes c:a 50 st.
kalvar.

utrymmesbrist I

ungtjurar och

Mönarps Eqendom
Sh.rt.arp, tel. 334 44

'cooaaoo<)otoaoo
Slutarps lF
anordnar resa till Borås sölr-
clagen den 25 f.ör knatte' och
pojklagsspelare jämte föräld- 

1

rar. Avresa från Mobergs Caf6 
|

kL. !2. 
IgOOOCOO{}tOOao}l

i z7lrc-io.
I 31E hushåll betjänas av poslanstalten
I irrir,n*p Ldto'+1'"
I Via Postanstalten i KinnarP får

: gt8 ttuit't"tt sin post haf poqtstyrPl-

I sen räknat ut. Av dessä ltu"shåll var

I t+8 .'ittaeg""hushåli och 114 själv-

i itat aig. j-ordblr:'lt Inoln postsr'rstal-

' tens omr'å.le befjänas 4 livsllledclsaf -

I täler. Siffror"na baserar slg pa ell

räkning sorr utförcles i lnals lfl70

i men håns:'n har tagits till dt' l'öt'-

J än.ltingrt sorn beräknades ]tonrtlltr

I att inirätla under solturarhalvåt et

I 1970.

i Krrhans barutimmar
, s,lrn .anfiSt idag' torsdag t Sutl')'
i---..

+cka-ra,

TIPSPROMENAD
I SLUTARP
på LöRDAG. Obs. dagen!
Start: Liden kl 10-12.

SIF - Samhällsföreningen

sökes för anställning den 1 december 1970 vid Stiftelsen Frö-
kinds Hyresbostäders fastigheter i Kinnarp-Slutarp. Sökan-
den bör vara förtrogen med normal fastighetsskötsel, samt
dessutom kunna utföra mindre reparationsarbeten. Tjänsten
gäller heltidstjänst och avses att samordnas med Frökinds-
gården. Lön utgår enligt avtal för fastighetsskötsel.
Närmare upplysningar lämnas av Stiftelsens ordf. tel. 0515/
331 53.

Ansökningshandlingar meil meritförteckning och tidigaste till-
trädesdag ställes till Stiftelsen Frökinds Hyresbostäder, Box 2,
520 45 Slutarp.

4"000 stals
vid inhrott
i Eiinnarp

Kontanter och biltillbehör
till ett Ylirde av närmare
4.000 kronor blev tjuvaruas
byte r,id ett inbrott i Kinn-
arps Bil & ll{otor i Slutarp
natten till pnndrgen. Tjuvar-
na bade tagit sig in genonr
att l{rossa en fönstermta på
ba,ksirtra.n av verkstailsloka-
leu. Dårifrån hatle de brutit
sig in fill arrtlra avdelningar
inom företaget.
I försåljningslokalen stals kontan-

ter ur en kassaaoparat som bröts
unp samt åtta lrilradioapDarater. I
kicsken st.els vä.relkassan liksom på
kontoret där man kom ör'er pengar
i et{ skrivbord och i ett olåst kassa-
skåp.

Sam.manlagda värdet av det stulna
uppgår till 3.630 kronor.

N;1'bergs-teamet kommer till Slutalp

Näqta månrlng medverkar i oftent-
ligt möte i Slutarps missionsh.us Ny-
bergs-teamet från Stenstorp med
dess ledare pastor Sven Nyberg. Det
är andra året de är med i måndag"--
kvällsserien. Också i år är särskilt
juniorerna inbjudla och inötet räk-
nels som juniormöte.

Söndag förmiddag hålls en familje-
gudst.iänst under medverkan av sön-
dagsskolans trarn och lärare samt
påstor Göran Carlsson. Kollekt för
söndagsskolan uppbäres.

SLUTARPS
Missionshus

9"[to-?u,

Söndag kl 10.00 I'amiljeguds-
tjänst. Välkornna hela farnil-
jen! G. Karlgson, ssk.lärare.
Kollekt till söndagsskolan.

ROKI N D



Skarstac{ snog JQ""eved
För tredje året i rad vann Star-

stad CUF:s fotbolls-CIIP:s A-final'
Detta innebär att det av distriktet
uppsatta vandringspriset för alltid
tillhör avclelningen i Skarstad.

NtY TECRIKURS
börjar tisd. den 3/11 kI 19.00.

Väikommen med trder' änmä-
lan peisonligen eller per tel.
330 60, 332 01.

Gösta Larssons Trafihskola

I

I Vartofta hvo
I har tävlingar söndagen den 1 nov.

I 
Se under Vartofta.

lripspromenad
I anordnas på lördag i Slutarp. Start
blir denna gång vid Liden.

Kinnarps NTO
har möte i,deg,.,fredag, till vilket X'al-
köpings NTO inbjuds.

Idrottssektionen har bara att gratu-
Iera till denna fina framgång. Laget
har under dessa år varit jämnt och
stabilt. Inga direkt svaga punkter.
t\,Iatchen började annars med ett li-
tet men dock knaPPt övertag för
I{inneved de första 5 min. Därefter
blew Kinneveds attacker a'Ut mer
sällsynta. Skarstad radade UPP den
ena feta chansen efter den andra'
Frågan i detta matchskede var hur
länge Kinueved skulle kunna freda
sin bur. l\{ed mycket tur och något
skicklighet blev det hela första halv-
1eken.

Men redan efter 2 min. sPel i andra
halvleken var det klippt. En frispark
från Skarstads Rolf Eriksson ändra-
de siffrorna till 1--{. En ny frispark
i 14 min. visade vägen för 2-{. Där
var ånvo Roll Eriksson lnblandad'
Han siog en lyra in mot måI, där
Johannes Lund6n perfekt mötte med
skal1en.

Ytterligare tre måi skulle Publi-
ken få se. I 25 min gjorde Björn
Svensson 3--{. Rolf Erikssson gjor-
de sedan sitt andra och Skarstads
fjärde mål. Slutresultatet 5-0 fast-
stälides av Johannes Lund6n. Även
han gjorde alltså två måI.

Bästa .i det segrande laget var
Rolf Eriksson och Johannes Lund6n

I Kinneved märktes Kjell Karlstedt
mest.

Kinneveds
Röda
Kors-
krets

inrbjuder alla pensionärer i
Kinnved, Vårkumla och Lutt-
ra till eamtrrvåir:n i nya korn-
munlokalen, Sl'utarp, lördagen
den 7 nov. kl. 15.00.

Medverkancle: Kyrkoherde
Sven-Erifl< Hagnerud och Gö-
teves ulgdomsorkester.

Anmälan om deltagande samt
orn bilskjuts önskas, kan gö-
ras senaart torsdag per tel.
331 39, 331 19, 331 87.

Kinneveds Röila Korskrets

TELFFONIST.
Skrivmaskinskunnig kvinnlig
kontorist anstä1ts o,msående.

AB Kinnarps
Kontorsrnöbler
Tel. 0515/333 70

Frötrrindsfäder
fastställde ,!*.
7l års stat

Frökinds kornnrunalfullmäktige
godkände rid sammanträde i carkr'äll förstagef till t9:I ars siat
nred endast sruärre äntlringar *
vissa anslag hänsköts till fullmäk-
triges förfoganile. Utdebiterinseu
faststiilldes alltså till ll kr. rilket
innebär en ökning med l:ö0 kr"

Vidare kan näinnas - aktuellt I
rlessa dagar - ått man beviljado
12.0ffi kr i snöröjningsbidrag till
enskilda vägar"

TilI interimsordlörande i n.r.a
kommunfullmäktige valdes .{rne
Olsson, Kinnarp, nuvarande ordf.
i fultmäktige.

till iiwiga frågor å*erkommer r{.Frökind,...
!"t1o-tt-Og

168 hushåll beffinas av postanstalten
i Slutarp
Via postanstalten i Slutarp får 168

hushåll sin post har poststyrelsen
räknat ut. Av dessa hushå]l var 103

villaägarhushåll och 24 självslåndiga
jordbruk. Inom postanstältens om-
råde betjänas 2 livsmedelsaffärer.
Siffrorna baserar sig på en räkning
som utfördes i maiq 1970 men hän-
syn har tagits till de förändringar
som beräknades komma att inträffa
under sommarhalvåret 1970. (PRK)

Kimrevetls kyrkof ullmäktige
faEtställde vid sitt sgnaste samma_n-
trädb budgetförslaget för år 19?1. Det
balanserai Tå 122.306 kr. Utdebite-
ringen för år 1971 fastställdes till 75

öre per skattekrona.
Efter förslag från kyrkorådet beslöt

fullmäktige att i egen regi utföra ar-
betet med rätning av den wåra väg-
kurvan vid kvrkstaliet. Ett förslags-
anslag på 1.500 kr. anvisades för än-
damålet. Flera tidigare framställ-
ningar till vägmvndigheterna i ären-
det hade inte lett till något resultat.

Gymnastik- och motionsgrupper I ning spänstar 25-30 damer varje tis-
blir alltmer populära. Motion med ldagskväll i Centralskolan. Det hand-
mening åt alla för rikare liv, så Iy- | Iar om gymnastiska ö"'ningar, det
der korpidrottsrörelsens motto i I handlar om olika former av bollspel.
höst. Uti Frökinds kommun har man ll.isa Claesson har grarnmofon till
tagit fasta på detta och I höst bildat I hjälp och följer till en del Träna
motionsktubbar för såväl damer som I med TV-programmet.
herrar. Under Lisa Claessons led- I På herrsidan är det K.-G. Johans-

son, som är ansvarig ledare. 20-ta-
let herrar i olika åldrar har hittills
tagit tillfäilet i akt till avkoppling
under en tisdagstimme.

Det finns plats för fler damer och
herrar!

Dom iir spiinsti,ga

Den rätta skärpan i sin träning har dessa damer uti Frökinds motionsklubb...

KINNARPS IF
Ansresr

Iiirdagen den. 21111 1970
kl 19.30 i Frökihds samlings-
lokal. - Svar önskas senast
den 14i11. Tel. 33432, 33362.
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