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utf,öres väl, snabbt
och billigt.

KYL - FRYS - SPISAR och f. ö. allt som
hör till branschen.

INGVAR GUSTAFSSONS
ELEKTRISKA, SLUTARP - Tel. 33369
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I{.ort-kort on'L

fotbollerr . . .
Det är t'ått mellan varven för Kin-

narps IF:s fotbollsspelare, I går
kväll spelåde laget mot Kronäng i

**Borås=* -sc-,mfer.et.9å *nnaa' plats.
. Efter en lin vårstart har laget
haft en downperiod med flera rrrot-
gångär. Det har bl.a. råkat ut för
skador.

Nästa hemmamatch är redan på
söndag, då Hällingsjö kommer på
tresök. Det är myeket jämnt i denna
den södra div IV-gruppen, viiket
framgår av en titt på den aktuelia
tabeilen. Blott tre poäng skiljer le-
dariaget och tabeiinian!

Kinnarps sommarprogram ser ut
som följer: 6 juni Hällingsjö hem-
ma, 12 juni Fristad borta, 20 Borås
AIK hemma, 23 Boråe AIK trorta,
29 Fristad hemma. Höstsäsongen
startar den ? aug. med Häilingsjö
borta.

Kommungrannen Slutarp , som
spelar I lägre division - sexån -hår intagit jumboplatsen med sina
två poäng. Det har inte varit någon
måtta på motgångarrra i vår. Åter-
stående programmet bjuder följan-
de: 4 juni Vedum hemma, 12 Fris-
copojkarna borta, ä Naum borta,
Första höstmatchen går . den 14
aug, mot Naum på Tångavallen.

l(öp inte större bll
dn du hehöver.

Bara för att du behöver en stationsvagn
är det ju inte säkert att du behöver en
smärre buss.
Renault 12 Stationsvagn lastar 330 kilo.
Det räcker nog till i dom flesta fall. Och
så är priset en trevlig överraskning.

=! Fråga efter

s lllE lllt ffi ur frfl
_'t,rr'u{,fffi{4r*tl

Stilfulla mönster
Hög kvalit6
Siiljes av

MATILAGBET
Träclgå'r'dsgatan 25
och

CEIVTNALLAGRET
S:t Otrofsgatan 56'
Fall<öping.

AB BNöD. KARLSSONS
PLASTINDUSTBI
Kinnarp. Tel. 0515/332 03

6 AB Bil E Motor, Slutarp
V 

ret. ob1ö/33262, 33292.

Kinnarps Fensionat
GOTT OCH RIKLIGT BORD

TItt MODERATA PRISER
Vi anordnar fester av alla slag, FAMIL-
JEFESTER, KAFFESERVERINGAR OCh

. dylikt i trivsamma lokaler.

Glade, gemytlige John På
vandring metl maskinen På sin
gräsmatta i KinnarP. Det är
en sida av John Karlsson, rör-
Iäeeare. Hans stora fritidssys: -

3;irffii"tåtäfrstlrm. Ni säm 
*

är dansanta har säkert träffat
John och Frökinds sPelmans--
pojkar i olika sdmmanhang
runt orn i bYgderna.

Det är fart och fläkt över
John och !-rans dragsPels- oeh.
fiolkompisbi i det PoPulära
"bygdespelmanslaget" !

Text och foto:
Båsse

En spelen:tan
olpu aand,rLng



I\ytt företag i Slutarp PRIVAT BYCGI\ATIOI\

Kungsgolv AB hal etabloat eig
I Slutary Föreetåndare för Slut-
arBsfilialen är Kenneth Andersson'
loB verkat lnom branFchen I fem-
ton år och bL a" lagt golv I Jön-

köplng och Göteborg. Lo.kal . har
företagit funnit på Kvarnga.tan 5.

På bilden ses Kenneth Anderson
i f*rd med att sätta upp rfirnlaskyl-
ten.

Vi vet. . . att det lönar sig!

MOBELHUSET

Sven-Olof Johansson med sonen Magnus Jobbar med den. nya.vlllan
Ilallagårdsgatan.

Den kommunala byggnationen i
Frökinds båda tiitorter - Slutarp
och Kinnarp - vilar för nåirvaran-
de. Den stiftelse som bl. a. förval-
tar pensionärsradhuset I Kinnarp
har emellertid fått i uppdirag att
utreda frågan om en utbyggnad av

Privat byggnatlon'pågår dock på
tre områden inom tätorterna. Såle-
des uppförs villor på tomter vid
Slutarp ödegården, Slutarp Back-
gården och Kinneved Kyrkogården,

Vid ödegården har Gullringshus
uppfört två kedjebus - det skall
bli fem så småningom.r|rt[rrrri-r-ct--'t-tE

I
I STUTARP$KÖKET
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AB L. Gustausson Möbelaffär
Slutarp. - Tel. 0515/331 79

FKÅGA EFTER DET FIOS

ESKILSTUNABODE${

FRIGGERÅTENS RCIR AE

I RUTMANS FHbKfr%;
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BILLACKERING
Tef . 0515/33213 It SLUTARP - Tel. 0515/3317?t
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Konfekti,on pu lulles atig Vartoftaföretag
har förvärvat
AB Kinnarps Rany

Ilolmbergs Trikå AB i Vartofta
har fönrärvat AB KinnarPs RanY t
Kinnarp, Ilolmbergs Trikå AB Pro-
ducerar bl.a, varptrlkå och material
till bilklädslar för konfektions- och
möbellndustrin.

Genorn köpet av AB KinnarPe
Råny kan en bättre koncentration
av tillve,rkningen ske genom ökade
utveckllngs- och produktionsmöJlig-
heter. Tillverkningen kommer även
i fortsättningen att bedrtvas på bå-
da plat*erna och ledås av direik-
tör olof Holmberg tillsammans med
sonen Lars-Olof llolmberg.

Ny'tt i Kinnarps konfektionsbransch: Bo lvarsson ooh K'-G' Johansson

framför sin affär På Julles väg.

Kinnarp har fått ett lågprisvaru-
hus inom konfektionsbranschen.
Två unga herrar - Bo Ivarsson
och Karl-Gustaf Johansson - har
i en fastighet @ Julles väg öppruit

318 hushåil betjänas av postånstal-

,.:fit€rr, i Kinnarp
'Via postanstalten i Kinn:it'p får 318

hushåll sin post har pcrststyrelsen

räknat ut. Av dessa hushåll var 145

villaägarhushåll och 112 självständi-
ga jordbruk. Inom postanstaltens oln-
råde betjänades vidare 4 livsmedels-
affärer. ,t

Siffrorna baserar sig på en räkning
som utfördes i mars 19?1 men vid
pubiiceringen har poststyleisen tagit
hänsyn till de förändringar som man
beräknat intrSffa under somtnarhalv-
året 1971. (PRK) \q1-

intresserade av kläder av olika slag
De två jobbar på dagarna på Kinn-
arps Textilindustri för att på efter-
middags- och kvällstid bli egna fö-
retagare i konfektionsbranschen.

porten på vid gavel för folk som är- GÖR EDRA INKÖP
av al'lt i FODERVAROR ocå GöDNINGSÄMNIIN,
TAKPLÄT, JÄRNVAROR rn. rn.
CYKLAR octr MOPEDER försäljes.

F"uilstiincliga re6ra,rationer utföres.

GOSTA ARVIDSSON
KINNARP - Tel. 05L5133424

VALKOMMEN IN TILL

BR. TARSSONS BIt AB
KININARP - Tel. 330 60

NAR DET GALLER

NY EII,ER BEG. BIt
REPARATIONER - SERVICE, alla slag.

TILLFÄLI.IGT PARTI

ffialatummattor
Pris 3.95 kvm

SAMUETSSONS
SLUTARP - Tel. 33119

I

f 2 1 f hällerPaDig

r nsrods ;äf,"?HL". j

EXTRA GODA PRISER I

KINNARPS MANUFAKTUR

Stor loppmarknad i SIutarP
Järnvägspar'ken - nu på lörtlag (5 i'uni) kl 10

F'YNDPLATSEN FöR ALLEHAI'{DA SAKER SOM

F'ABRIKSNYA BOKHYLLOR, SOFFGRUPPER' STIL'
BON,D, TRÄNINGSOVERALLEE, BABY. OCH FLICK.
KLÄNNINGAR och naturligtvis mycket, myckot annat

Cammalt och nYtt.

LOTTERIER _ TOMBOLOR _ SERVERING

Välkomna! Slutarps IF - Samhällsföreningen

JÄRNEKLINTS
MEKANISKA VERKSTAD
SLUTARP. - Te]. 0515/33145

Tillverkning av beslag, möbelunilerretlen, lantbrulrsrepa-

rationer och f. ö. allt vad som hör till branschen.

KINNARPS

KINNARP. - Tel. 0515/333 70

TILLVDRKAR OCH FöNSÄLJEB

ALLT I KONTONSMöBLER.



Tångavallen
Fredag 18.30.

Div Vll/aragruppen

Slutarp-Vedum

'lo-tt-
Kinnarp hade övertaget
men 1-l mot Kronäng

Det r,'ar inte allt som fattatles för att Kinnarp i gårtla-
'rens div lV-mateh på Ryavallen tagit ltägge poängen rnct
I(ronäng. 1-1 blev resultatet sedan l{ronång i pausen lctt
med 1-0. Hernmalaget sksll vara ytterst tacksarnma för
den ;roängelr. I(innarp shapade i matehen så rnr"rnga r-lrftl-
chanser, att det är unelerligt att laget inte förmår1de göra
rner än ett mä!. Oskärpa i avslrrtninga,rna var vanlie hos
gästerna. Kronängs försvar var dorrk ganska bastant med re-
servmålvakten Johrrny Mohlin sorn prirnus.BEs'jrP

Protestlistan,
i Frökind

;lu.?l'

I FalköPings Tidning lördagen tl' I

29 mai 19?1 siod det en rubrik "Små-
erabbår i Kinnarp protesterade mot

iy kommunalkamrer". Vårefter det

anses att fiera av dem som skrivit
nå listan var unga smågrabbar som

år pojklagspelare i Kinnarps I!'' Ar
clem som 

"t 
tlvit på listan är en enda

pojklagspelare i Kinnarps IF, resten
år-l åiaern 1?-?3 år. Bl. a' många

damer i samhället. Men det är givet

att FI liksom många andra tidningar
vill spetsa till mbrikerna för att
sälja iösnummff. Eftersom vi ändå

skiiver om det, kan vi ju lämna

iite riktiga fakta om det hela istäLet
för konstruerad smutskastning'

1. Listorna skrevs ut av underteck-
nad den 18.5 1t?1, då kallelse till
komm.fullmäktige kommit ut och

det framgick att man tänkte tillsälta
trllof Rehn som chef På kommunal-
kåntoret från den 1.? 1971' Eftersorrt
platsen alclrig utannonserats ansåg

t i A"t ttett fel av kommunstyrelsen
att tillsätia en person som inte har

någon som hel* utbildning för det"

ta arbete.
2. Listorna lämnades ut för qtt

skaffa underskrifter på denna pfo-
test. Bl.a. besöktes Kinnemo, Kifin'
arps IF idrottsplats. på tisdagskvät-
len då Kinnarps IF tränade' Det
rrretldelades härvid att samtliga som

var intresserade av att skriva På

fick detta. Ingen tvingades
att skriva På. Det var sehiorla-
sen som tränacle men en del av de

yngre förmågorna får deltaga i den-
na"träning. 4 st av de Yngre förmå-
gorna skrev På listan, dock är en-
äast EN med och sPelar i Pojkla-
cet ännu, övriga är för Samla att
äeltaga i B-juniorerna ålder upp till
16 år.

3, Därefter lämnades listorna för
att skaffa namn På en del arbets-
nlatser i kommunen. Det tre listor
äär varje man som hade hand om

listan är över 35 år.
4. Fredagen den Zl maj överläm-

nacles listoa:na till komm.fullm' ordf'
Arne Olsson, AtarP, Kinnarp' av

undertecknad och en person till som

är 41 år gammal.
5. Faiköpings Tidnirrg meddelades

ått det gått in en Protestlista mot
tillsättandet av Elof Rehn På kon-

I)et tröriade bra från bägge håll.
Temnot var inte över sig men den
tr;rckande värmen gjorde att slelar-
na redan eftel' cn kvart verkado
tåma.

Efter 18 min tilldömdes Krunäng
en frisDark från höger som Jan
lValdenström lade nästan exakt på
huvrrdet till Hans-Olof Arlenäs. sorn
knoppatle bollen i måI. Under den
terioden tills målet kom hade Kron-
äng ett hra grepp om matchen men
iu länrre ti(len gicl{ kom T(innarp
mer och mer. Tre feta målchanse'r
sumDåde i trrr oeh orclninq Ulrik
Grrnnarsson, Kenneth Palmqvist och
fllrik igen. ensamrna med Johnnv
I\{ohlin i hemmrmfrlet.

I andra halvlek radarle Kinnarp
upp chanser, men anfallet var lilca
tafatt i avslutninsar som tidiqare
Kvitterinqsmålet kom på straff då
Iilrilr Gunnarsson fälldes av Kent
Rlomqvist och Ulrik Gunnårsson vår
själv exekutor och gjorde inget
misstag.

Kroniing visade sig inte f rrin sin
biista sida. Försvaret var sårhart och
vidöpnet vld flera tillfällen. En tack-
s:lmhetens tanke bör gå till .Tohnny
I\4ohlin i målet. som ensam rädtlade

ena pinnen. Av bakre försvarct var
Kent Blomqvist den bäste, och l-.å
mittfältet får Kent Persson och Jan
V/aldenstr'öm bra betyg.

Kinnårp hade heller inqet sting I

å\'slutningarna och ttir var det fiir
Kronäng. I bakre för'svaret spelacle
Bo Johansson säkert oeh många
I{ronängsanfall stoppades ä\' r.!err

fint spelande Bosse. På mittfället
var unge Tony Perrron en talang
med önpna vyer, och säkerliqen kom-
nrer Kinnarp att få mycket nvtta av
clen unqe grabben. I anfallet visa-
rie Ulrik Gunnarsgon och Benqt
Georgsson hnr man ötpnår ett för-
svar - men återigen bör man nJin'rr
ntt skärpan saknades. Skall c1L:t hli
två poänr: frir m:rn inte miqs:: s:ir'la-
na chanser som Kinnaro giorrlel

Laqledaren Marte1 Johansson \'år
gansl{å missnöid efter nratehen. F{an
st blånd annat: Vi hade clet rnests
av spelet matchen igenom. l{en v:ira
anfallsmiin missade alldelos fiir rnvc-
ket. Både Ulrik Gunnalsson och
I(enneth Palmqvist med sina fina
chanser trorde ha avgjort till vår
fördel, men det var som förqiort.
Jag är inte alls niijd trots att r'l
fick ena Poängeni 

!råsso

munalkontoret. Men det ansågs att
oet inte var något att skriva om.

6. På fu.llmäktiges sammPnträde
dt:n 2.4 maj medilelades det att Rehn
avsagt sig platsen' Som först skul-
le utannonseras.

?. Vi hoPPas att detta klatläggande
sl<all ta bort stämPel av att ett
pojkstreck begåtts i detta ärende.

KUL (33 år)
*

Att ungdomar - grabbar eller
vad man nu vill kalla dem - skrivit
på protestlistan i Frökind trekräf-
tas av insändaren. Eller vad annat
ät pojklagsspelalc. 17-åringar
särskilt i ett sådant här samman'
hang?

I Fl:s artikel i lördagstidningen
trekräftade också kommunfullmäkti-
ees ordf. Arne Olsson att "mYcket
unga människor" skrivit på och till'
lade att listan skulle ha vunnit På
om så ej varit fallet.

Detta är alltså fakta, ej "konstru-
erad smutskastning". Det har vi ei
intresse av. För övrigt tar vi På
inget sätt ställning till listan i Frö-
kind.

Red' av I'I

:FE€}P
Protestltstorna
i ltrökind s/b-?,t.

I insändaren i torsdagens tidning
om plotestlistorna i Frökind hade ett
ord fatlit bort, ett li6et men betydel-
sefullt. Det var ordet "nu" och det
grv - bo:ifallet - en annan inne-
bör'd åt mcninsen. Den skulle rätte-
ligeql l1'r1a: "På fullmältt jges srm-
mantliirlc cien 24 maj meddelades det
att Rlhn avsagt sig platsen. Som.
för'st nu slir:lle utannonseras".

Fi'ån l(innarps IF har man hos oss
frarnhå1lit att idrottsföreningen inte
haft något med listorna att göra. Nej,
föreningen som sådan har inte haft
med listorna att skaffa. Detta har
heller aldrig påståtts av FT. Vi har
bara - helt riktigt - l<onstaterat att
listolna förekommit i samband med
föreningens tiäning på idrottsplatsen
och att flera spelare därvid skrivit
på.

Det är att konstatera fakta. Inte
att som det giorts gällandd -- på
något sätt angripa idrottsföreningen.

Red. av FT

Slutarps Handelsträdgård
SöNDAGSöPPEJT 6 JUNI FÖR

PLANTF'öRSÄLJNING KL. 9.OO_18.00'

Slutarls lF-KinnarPs lF
Måls.: Tomas Westerberg.

lt-l

Tr:ots ett visst spelövertdg lyckades
det inte heller denna gång för Slut-
arpslaget att göra något mål och ef-
tei 4 matcher har man inte tillverkat
något måI ännu' Man sPelar bra ute
på planen men kan inte göra måI.

bet[a kunde Tomas Westerberg i
Kinnarp och På det mål han gjorde
vann Kinnarp deirbyt. Resultatet var
som sådant väl inte helt rättvist, men
det iir ju målen som räknas, konsta-
terar lagledaren i Slutai:p Lotz Hof-
bauer i sin matchrapport. Bäst i hem-
malaget Ulf Kar16n, Jan Andersson
och Göran Neuman och i KinnarP
Steve Karlsson, Tomas Karlsson och
Tomas Wester:berg. tlU.1t1.

Slutarppoäng
mot Vedurn

slo_4.
Slutarp tog den första poängen på

sin egen bana i tlen pågåenile se-
rien och dettn hände i freilagens
match rnot Vedum. Trots al,t man
lra:t lealniDgen med 1-0 och 3-2 satt
det hårt åt. Två räildningar på
mfi!linjen samt att målstäIlningen
var i vägen två gånger, vittnår om
Verlumselvans chanser till seger i
matchen.

Spel och mål: Roger Andersson
nickade in 1-0 på hörna redan efter
några minuters spel och det såg
ganska ljust ut. Något grepp om
mittfältet fick man dock inte och
gäslernas anfall med Herbert Jans-
son, f.d. Gullspång, som dirigent
kuncle gå till attack ganska ostört.

I 20:e minuten drog Håkan Otter-
berg uDp bollen på högerkanten och
den följande passningen nickades i
mål av .Herbert Jansson.

Fem minuter senare blev det 1-2
genom såmme man, som nu nickade
på en hörna. Slutarpsförsvaret an-
sattes hårt, men lyckades hålla ut
till paus utan att det skett någon på-
hälsning i nätmaskorna.
2-2 kom efter fem minuters spel in
nå den andra halvleken och det var
Thomas Pcttersson, som nickade på
ett inlflq fr'ån höger. Slutarpslapot
tycktes få ett visst grepp om spelet
efter hand och kunde också i clen
22:a minuten ta ledningen genom
Lennart Rutman, som stråx innan
hade kommit in i stället fiir' Kent
Andersson. Tid'igåre hade Pel-Olof
Gustavsson bytts ut mot Håns-Olof
Andersson.

Vedum utjämnacle emellertid till
3-3 och det var Håkan Otterberg som
hittarte räit i den 25:e minuten. La-
get kunde i fortsättningen notera
flera falligheter.

Vedumselvans försvar övertYgade
inte så där helt och hatle sina trästa
i målvakten Sten Andersson och fyr-
backslinjens Arne Johansson. Ked-
jan var dock den bästa lagdelen och
målskyttarna hörde till de bättre i
laget och Tore Bäck kan ges ett plus.

Gustav Eckerlid, Bo Eklöf oeh
Kiell Karlstedt liksom Lennart Pet-
tersson får sättas främst i hemmaför-
svaret, medan Roger Andersson och
Eergt Anclersson var bäst framåt,
där också Thomas Pettersson hade
vissa framgångar. Ät-skiliiga brister
fanns dock i samspelet.

Domaren Nils Larsson, Skör'de, rå-
kade ut för några diskutabla offsider
efter paus men skötte sig i stort sett
bra.

Geson



Att hyra

En 2-rumsläqenhet
hyresledig i Kinna-rp. Telefon
330 94.

Ifinnarp mot Hallingsjö på söndag
Unge Tony Persson, som gjorde en fin match när Kinnarp i onsdngs spelade oavgjort mot Kronäng, får i

morgon en ny chans på mittfältet. Gäster på Kinnemo är rIå IIIK Hällingsjö, som ligger steget före llinnarp
med sina nio poäng mot KIF:s åtta. När de två tagen möttes i seriespel för två år setlan slutade såväl hem-
ma- som bortamatchen med oavgjort resultat Inför morgondag€ns kamp på tiinnemo noterar vl vidare att
Roland Moberg får starta som avbytare fillsmmom med KJell AhL I laget $knås skadade Bo Thern och

5lo-7r.

Byggmästare

ARNE
SANDA!41

NYBYGGNADER

REPARATIONER

FORSTKLAS$IGT
ARBETE

HUMANA
PRISER

Kontor: Falhöping
Te,l. 145 10

Bostad: Falköping
Tel. 145 08 (säkr. eft. 1?)

Lagen på Kinnerro, söndag
IF'K EÄLLINGSJÖ IilNNARPS A:
I Sören Andersson 1 Thomy Pettersson
2 Bengt Larsson 2 Conny Qvist
3 Sture Johansson 3 Bengt Persson
4 Lasse Larsson 4 Bo Johansson
5 Kurt-R. Johansson 5 Anders Ek
6 Dick Nordin 6 Tord Torstensson
7 Sture Gustavsson 7 Tony Persson
8 Bo Johansson 8 Ulric Gunnarsson
9 Ro3z Karlsson I Kenneth Palmqvist

1ll Göran Larsson 10 Bengt Georgsson
11 Jens Kvarnhage 11 Gösta Eek
12 Dick Alm6n 12 Kjell Ahl
13 Willy Börjesson 13 Roland Moberg.

Samling Kinnemo 17

lromare: Leif Lundh. Skövde.

I{.innurp och Hdllingsjö d,elad,e

potungen fa, wed,je gungen VATTENFORBUD
På grund av rådande torka
o. onortnal vattenförbruhnirig
förtbjudes all bevattning av
trädgårdar med slang el,ler
spridaranordningar från de
fastigheter som är anslutna
till det ko,mmunala vatten-
nätet.

Byggnailsnämnden i Frökind.

KINNARP
TIPSPROMENAD vitt gamta
festplatsen sönd. den 13 juni
kl. 09.00-13.00.

Motionsklubben.

slrolonra inbm Södra rro avslu_
tar läsåret 7971/72 tonsdagen
den 10 juni enl, nedan:

Fredriksbergsskolan i Kyrke-
rör'sskolans aula kt. 0g.80

Kinnarps skola i Kinnevedsk:a 1o.oo

Va^ltofta sl<ota i sl<o'lans gy-
sal 10.00

Yl,lestads skola i yllestads
k:a 1LB0 

]

Målsmåin ooh öwi,ga intresse- |

rade häJsas välkom:ra. I

Rektor

I Kinnarps JI ":h. {{ Hällingsjö har mötts tre s!1se1 i seriefotboll i fyrans södergrupp, Samqiga tre match.
I er har _resulterat.i delad pott. Söndagskvällens tillstiillning på Kinneme slöt r-iseäan naau "*ai"" 

a"reotuniler de första 45 minutema.
Irernmalaget har haft otur med spelarskailor rlen senaste tiden och inför söndagsmatehen hade ocksä ettpar spelare dratrbats av förkylningssjukilom. 1-l får anses som ett rättvist resultat, även om def i förstahalvlek var bud etter ytterligare KlF-fullträffar. Det rätfa stinget i avslutningarna'saknades dock och iletomdömet får också gälla för gästerna. Två halvtama kedjor körde som regel fast i respektive försvarsmurar.

RättvisKinnarpsledningkomefter||9"|.And9.':Y1rron<yImngsmattaocl'
Z) minuters spel. cösta Ek, som ti- ll bvttes ut. Gösta efter knappa 20 mi- ll

fl :'f ä I Tl'-'å:Hll' #" 
"T 

uf;'H 
: 

i l lJ' iil 
"i:l 

l "l"i':"å"äli,*T H l l Fa l bvs d e n s_

lägg upp fråmför Hällingsjömålet l hu:..gn. __ ll Sl(OltOfbUnd
Med en verkligt snygg nick skickade ll Anders 8;t{ var mycket säker i för- lJ .!!
han in bollen i nätmaskorna ll svarsspelet, där även Bo Johansson | | ljliOloflla ulbm Södra r.O av

Kvitteringen föll åtta minuter ss-l,siSnerade en _utmärkt insats. För- ll tar läsåret 7971/72 tonsda
nare. I något av en kalabaliksituation I svarsdelen trck också träda mest i 

J I den 10 juni enl, nedan:där målvakten Thomy Pettersson l'aktion beroende på att mittfältsmän-l;
gjorde två snygga parader, fick Bol::i hrd: mvcket.svårt att få kon-ll Fredriksbergsskolan i Kyr
Johansson till sist hand om bollen I takt med spelet. Thomy Pettersson I Ioch sköt målskott. Linjedomarenlvaktade målet. Agerade mestadetsll rorssk0ians aula kl.0l
vinkade för offside, men den spetarellmed resoluta ingrepp, även om ettll
som befann sig i offsideposition med- 1; o.r" ,ns""np t"ä.i"?0".ä' ;;i"I";ll Kinna+s skola i Kinnev
verkade inte i den aktuella händelll föreföll vara något hasardbetonade. ll i<:a 1(
sen. Målskytten var onside, varför ll . H-ällingsjö hade en reslig målvakt I 

I

Lundh fultt korrekt s"akä"a"'?uij-ll i sot"n"lnd.ersson ocn i övrigt age-ll Vartoft'a s[<'ola i sko'lans
trärren erter kontakt med rinjedoma 

I ;ff ,{äXTff,ä, H;f"r*"li::T f l :i .
I försökte få fason på anfallsbilden. |r I Yl'lestads skola i Yllest

Mest stiillnlngskrlg I men lyckades bara till en del. | | E:A 11
Fotbollsmässigt blev den andra pe- [ Domaren Leif Lundh. Skövde, haderl Irioden betydligt fattigare. Båda la- j en lätt uppgift, som han inte rreiler ll I Må]sryin oeh öwiga intres

gen saknade den rätta spetsen på an- I gjorde svårare. Publik: 1+0 nersoner. ll I lacte håilsas välkom:ra.
fallen och det var mest ställnings-l åår"" ll Rektorkrig.. Kinnarps 

^båda- 
Ek-ar, $*g_|[L

KOM TILI Kinnemo på söndag kväll kl tB
Vi är på väg uppåt i tabellen igen!

IFK Hällingsjö är gäster i ilenna match i söderfyran.
Bröderna Larssons, Kinnarp, har skänkt matchbollen och
med den skall vi skjuta hårda oeh välriktade skott. Det
iovar vi!

Kinnarps IF



Kinneved 131-Sätuna 115

Kinneved går in hårt för att ta in
försprånget till Tidaholm och Göteve.
Bäste 25 skott: Gunde Johansson 23.
Yngve Nilsson 22, bäda Kinneved
Gösta Persson, Mats Olsson, Sätuna
21 resp. 20. Aimo Gustavsson, L. Å
Brodd var bäst i Kinneved på 10.
skotten med vardera 18 h:äff. Aim<
hade en 10-träff. Bäst i Sätuna va:
Helge Claesson 16 träff.

Skytteligan
Bäste skytt individuellt hittills med

€n serie borträknäd:
25 skott: Gunde.Johansson,.Kinne-

ved, Bengt Alfredsson, Solberga, 92
vardera; Ulf . Qahlqvist, .Tidaholm,
Bengt Andersson, L. Å. Göransson,
Göteve, 91 vardera.

, 10 skott: Bertil Helander, Göteve,

I Zf; ffeEe Claesson, Sätuna, Olle pet-
I tersson, Eriksberg, 67 vardera.

i Nasta omgång fredag 18.30,
Falköping-Floby
Solberga-Göteve
Eriksberg-Kinneved
Sätuna-Tidaholm U!O-?1,

IAKTSTIG I KINNARP
Söndagen den 13 juni. Anmälan I till 14. Insatsskj. samt trap-
bana.

Kinnevetls Jaktvårilsf örenlng

Sondagsskolfest !
Gemensamt för söndagsskolorna i Kinnarp och Slutarp
Söndag kl. 10.00 i Järnvägsparken, Slutarp.

(Vid regn i Missionshuset)

Medverkan av barnen, lärarna, Rydberg.

SERVERING. VÄLKOMNA!
lzlt-7t.

C-GRUPP VI
Slutarps lF-Klnnarps IF 0-6 .

Målg.: Thomas Westerberg 5, Ro-
land Jonsson.

l\{atchen mellan Slutarp och Kinn-
arp slutade med en klar seger för
det sistnämnda laget. Den andra

I halvleken blev avgörande för mat- I

I chen. I paus var ställningen 0-1. I

lBäst hos gästerna Thomas Wester- i

lberg och Roland Jonsson samt Tom- |

I my Fredriksson. I Slutarp gott be- |

Itl'g till Håkan Andersson och Ove I

I Karl6n. 
i

Ötanrskottet i Frökind
niira 300.000 hronor

Kommunalkontoret har nu framlagt builgetreilol'lsning och bokslut
för år l9?0. Ärets aldltbualgetiiverskott redovlsac med 224.078 lc och

kapltalbuilgotens nettoöverskott lör t970 blev 811.ffi7 lr, vilket belopp

avsiitts dll allmiinna investeringslonilen" EIr-*t.
Ur redovisningen kan I övrigt bl.a l

föUande utliisas: I

Kommuntullmäktige har kostat
L7.24,4:8 kr, revision 2.?17 kr, kom-'
munalnämnd och kommunalkontoret
68.328 kr. Här upptages en inkomst
från bostadstiftelsen med 1.200 kr'
Utgifter' för samarbetsnämnden 2'091

kr. Valnämnden har kostat 4.551 kr,
folkbokföringen 2.286 kr, taxeringen
8.03?. kr, familjebidragsnämnden
22.797, varav i statsbidrag erhållits
21.?15 kr. Civilförs\rarets utgifter har
varit ä8 1r, uttagningsnämndens 110

kr, tiverblockledarens 200 kr och för
brandförwaret 34.911:17 kr.

Kommuneng hyreefastigheter har
dragit eilr kostnad av 2.3.693 kr och
i hyror har influtit 20.250 kr. För
samlingslokaler upptages utgifter på
1.262:35 kr samt hyror på 2.006 kr.
Förmedlingsorganet för boctadspoli-
tiska åtgärder har koståt 710 kr. Bo-
stadssubventionerna har uppgått till
24.961 kr med ett statsbidrag på 4.?98

hr. Byggnadsnämndens administra-
tion, grundkarta, personal, byggnads-
konsult, mätningskostnader oalt
byggnadsplaner upptages till 78.S1:69
kr. Vägar, gator och parker har kos-
tat 8.954:10 kr och sport och frilufts-
liv 386 kr. Vatten- och avloppsver-
kets utgifter var {2.957:68 kr och in-
komster 36.3$l:52 kr.
Till FalbYgdens skolförbund har I

utgått 50?.1ffi kr och till folkbiblio- 
|

teket 5?5 kr. Utgifterna för barna- |

och ungdomwfud var 49.648 med ett:
statsbidrag på 8.5?9:60 kr. Utgifter
för lekskolan 7.9t1 och inkomster i
form av avgifter 3.060 kr. NYkter-
hetsvårdens utgifter 2.0&3 med ett
statsbidrag på 1'09? kr. Socialhjäl-
penr utgifter 63.154 kr med e;tt stats-
bidrag på 50.1å) kr. Utgifter för åld-
ringwården har varit 498.369 kr och
för kostersättntngar, ersättning för
vård och ersättning från sjukkassa
har inltutit 23?.190 kr. Älderdoms-

hemmets fastigheter och inventarier
har kostat 48.763 kr och i hyror från
personalen har inkommit 2.045 kr.
Kommunalt bostadstillägg har utgått
med 104.08 kr, bidrag för social hem-
hjälp 63.710 kr varav i ersättningar
och statsbidrag erhållits ä.OtL kr.
Till utomstående har bidrag utgått
med 8?.642 kr. Hälsovårdsnämnderns
utgifter har uppgått till 33.362 kr
med inkomster på 7.198 kr. 

I

Fastighetsskatter har betalats med'
456 kr och i hundskatt har influtit
4.385 kr. Pensionsförsäkringar och av-
skrivningsmedel upptages till 104.2L2

kr.'Räntor på uPplånade medel har
betålåts med 85.155 kr och råintein-
tåikter på tikvida mh utlånade medel 

1

lar uimått tilt 9?'301 krr Ålldnt
kommunalskatt och skatteutjäm-
ningsbidrag. har influtit med 1.533.846
kronor.

Samlingssal för 646,0fi| kr.
Fastighetsförvärv har under året

skett till ett värde av 515.893 kr och
tomtförsät;ningen har inbringat
22.{19 kr, Under året har samlings-
lokal uppförts för 646.fft2 kr. För an-
delar i pensioniirshem har utbetalats
125.ffi0 kr. Gator och vägar på Kin-
neved 5:1 och Slutarp ?:20 har kostat
32.715 kr.

På kapitalbudgeten redovi$as ock-
så utgifter för vatten- och avlopps-
verk med 618.105 kr oeh inkomster
av anslutningsavgifter eh statsbidrag
m.m. 141.660 kr. Amorteringar på an-
läggningslån har skett med t34.2Xl
kr och avskrivningar med 52.845 kr.
Nya anläggningslån har upptagits
med 604.53? kr.

Hem och Skola-premier
aid Kinnarps siolslui'l*

Eleverns i Kinnarps skola samlades till avslutning i Klnneveils kyrka,
där högtitlen lnleddes med, sing av elever w lågstailiet Orilföranden i
IIem och Skola fru Inger Porsson delails ut premler dll'bäste kanrat",
en pojko och en flicka I varje klassavtlelnlng I mellanstadlet" övrlga
premier delailes ut av tillsynslåirare Lars-Göran Dahldn

Efter Anneli Johanssons blockfiöjt-
solo talade skolförbundstyrelsens re-
precentant Karl-Gustaf Guståfsso,n
och tackade lärare och elever för det
gångna liisårbt. Eiever ur årskurs 6

sjöng några sånger före och efter
premieutdelningen. Kyrkoherde S. E.
Hagnerud hö]l en betraktelse och
medan kantor Nanna Ljungkvist spe-
lade ett postludium på orgeln tågade
eleverna ut ur ky'rkan,

llem och Skolas premier till goda
kamrater utdelades till följande:

Äk. 4: Gunnar Kjell6n, Annika
Be$Svist. Åk" 5t Ohristtna Gh'ffi-

son, Ola llansson. Äk. I Ä: Monika
Johansson, Svante Wilgotsson Äk.
6 B: BoeI Larsgon. Tim Fa]be.

Premier utdelades till följande ele-
ver:

1 A: Eiva Ireifler, Karin Torstens-
son. 1 B: Ulla-Lena Gunnarmn,
Christer Elmerson, 2 A: Lena Pers-
son, Anneli Andersson. 3: Bo An-
dersson, Sören Andersson. r{: Solweig
Thim, Ove Karl6n. 5: Britt Samuels-
son, Magrrus lvarsson. 6 A: Ulia-Britt
Leifler, Ann-Cristin Sal6n. 6 B: Si-
bylla Jarlsson, Giiran Neiimaru

cataatotatiooaa.töotato}aaattt 't
i Beg. btra bilar I.U
Y-?o
9 RENAULT 16 vit 1.boo mil 1g?o O
t RENAULT 16 blå 2.eoo mir 1e6e 3
ö RENAULT 16 blå 3.000 mil 1968 öt RENAULT 16 vit 9.800 mit 196? ö
8 RENAULT ro brå b.boo mil 196? ?
ö RENAULT 4 blå 2.000 mil 19?0 3
9 RENAULT 4 grön 3.000 mil 1968 C
t RDNAULT R8 grå 8.900 mil re63 t
E V\il 1200 brun 9.300 mit r9; t
? VW Variant vit 10.000 mil 1965 C

t IST'-",T"-",: 
ot o*'l*': "tr., l::: tt ?^*_ 1 12 brå 8.?oo m* 1e6B 3

O SAAB 96 grå, 1 äg. 6.400 mil 1962 eto
i A AB Bil & lb.lotcr i
t W sLUTARP ?
a V Tel. 332 62, g3zgz tO bost. 34062, 33362 Oasos60sossooo



Slutarp-KinnarP 
I

Motionsrunda I

på cykel onsdagen den 16 junil
1971. Start kl 18.45-20.00 vicl 

I

Samuelssons affät, SlutarP' i

och Centralskolan, KinnarP. 
I

Tipstrågor efter banan. 
I

VÄLKOMNA! |

Frökinils Motionsklubb I

Slutarp A: G Eckerlid, P-O Gus-
tavsson, K Andersson, B Ekliif, H-O
Andersson, A Aclamsson, I( Karlstedt,
C Stenqvist, R Andersson, L Rut-
man, T Pettersson, T Andersson, Ä
Samuelsson. I\{atch mot FriscoP i
clag. Samling Mobergs 14.30.

Slutarp B: L Ljus, A Eckerlid, L
Svensson, L Hofbauer, J Andersson,
Å Samuelsson, T Andersson, L Ek-
bom, G Samuelsson, J-O Leifler J
Karlstedt, B Guståvsson, B Anders-
son. Match mot Gustaf-Ädolf B. Sam-
ling Tångavallen söndag 10.

Slutarp B-jun: UIf Kar16n, Bengt
Andersson, Kennet Wetterström' Jan
Andersson, Robert Johansson, Göran
Neiiman, Arne Ekbom. Urban An-
dersson, Connv Skoglund, Stefan Ek-
man, J-O Leifler. Rogex Andersson, i

Ove Karlön. Match mot Kinnarp mån- I

das. Samling Tångavallen 18.15. 
i

I{innarp A: Thomy Pettersson, i

Conny Qvist, Christer Johansscrn' Bo 
I

Johansson, Anders Ek, Roland Mo- |
berg, Tony Persson, Kenneth Palm-!
qvist, Bengt Persson, Bengt Georgs-,
son, Ulric Cunnarsson, Gösta Ek' 

I

Tord Torstensson. Match mot Fri- |

stad i dag. Saml. Caf6et 13.45' I

Cykelmotion
Frökinds motionsklubb tnbJuder I

morgon kväll till motionsrunda På
cykel med start vid Samuelssons af-
fdr i Siutarp elier vid Centralskolan
i Kinnarp. tlu-,A,
Tipspromenatlen I Kinnarp
som arrangerades av Frökinds
Motionsklubb i söndags, loekade 89

deltagare att promenera den ca 4

km långa banan. Ingen tolva notera-
des men sju hade tio rätt. Krister
öman, Kinnarp (342), Bengt Julius'
son, Kinnarp (311), Tage Karlsson,
Åsarp (496), Siri Scherman, FlobY
(258), Lena Karlsson, Falköping (19?),

Elisabeth Lagerstnand, Slutarp (161),

samt Elly Hellman, SlutarP (llt).
Burken innehöll 392 PaPPsPik. På
skiljefrågan kom Ester Andersson'
Kinnarp, närmast med 396. Ovansä-
ende har priser att hämta vid ma-
tionsrundan på cykel i morgon kväll

1 vid Centralskolan.
I natt tipstad är 1xx 122 Y.xZ l8
I Motionsklubben anordnar cYkel-
I runda med tipsfrågor i morgon kväll
'med start från Samuelssons alfär,
Slutarp, och Centralskolan, Kinnarp.

Ifinnarp i storförlust
1-6 trots bra Spel '5tb'7''

På lördagen tnkasseratle Kinnarp en storförlust. På bortaplan beseg-

rades laget av Frir;tad metl hela 6*1 ('t-f) i en match ilär spelet inte

var rlet bästa. men målen istället ilesto vackrare, oeh de vat nrånga.

f)rsakerna till Kinnarpförlusten var många, starkt bitlragantle vår att RESERVBRrONAT SLUTARP
Det blev inte någon poäng för

Slutarp i bortamatchen mot Frisco-
pojkarna, trots att man tog ledningen
med 1--{ i matehens inledning. tr'T-
sport fick åv Slutarps lagledare Karl-
Erik Lundin följande rapport från
matchen:

"Vi fick av olika anledningar ställa
upp med fyra reserver och detta kom
att inverka för mycket, utan att dock
reseryerna på något sätt misskötte
sig. Med ordinarie lag hade vi säkert
tagit åtminstone en poäng. Nu blev
det lite för tunt såväl på mittfältet
som i kedjan. Biista delen var fJr-
backslinjen, där speciellt Alf Adams-
son och Kenneth Andersson svarade
för starka ingatser. Det är de enda
som kan få ett omnämnande i dasens
lag. Vårt måI gjordes av Tomas Fet-
tersson efter femton minuter, men
hemmalaget kvitterade till 1-. 1 strax
före pausvilan. 2-1 blev det genom
straff en stund in på andra perioden
och sedan följde tredje målet och
därmed var hoppet om eventueil po-
ängutdelning borta för oss."

Lflb-Ä. Geson

Floby reservseie
Grolanda-Friscopojkarna 1-3
Kinnarp-Norra Vånga 4-6
Blidsbea:g-Timmele 2-{
Äsarp-Vara 12-1
Vedum*Arentorp &*3

Äsarp 8 6 0
Friscopojkarne 8 5 2
Arentorp
Blidsberg
Kinnarp
Grolanda
Vedum
Vara
Tlmmele

t-L
i Kinnarps IOGT-NTO

II

ll håller ÅRSMöTE torsdagen
ll den 17 ds kl. 20.00 å Pensio-

ll natet, Kinnarp.
il Möt uprp m.angralrt!

I'l Styrelsen.
t-

rlen spelande tränaren Bosse Thern ersatts meil reserv, Klnnarpketljan

spelade emelleltid med verklig ackuratess och grabbarna snurrade vilt
meil hemmafön;varet, men tlenna ilag var inte Kinnarps och resultatet

uteblev. Retlan efter 20 minute,r var matchen i realiteten avgjoril -
Fristad ledrle då med 3--.().

Under första halvlek hade emel-
lertid Kinnarp liera finå chanser
till mål. Kinnarpkedjan höll ett gott
tempo, men, som det ofta är i sådana
här situationer, motståndarna gjorde
målen.

Det var speciellt gästernas vänste{:-
ving som orsakade mycket arbete för
h{)mmåförsvaret. Bengt Georgsson
och Ulrik Gunnarsson skåpade fiera
fina tilifäIlen, men i avsluningarna
fottades den lilla pricken. Ulrik var
dock den som svårade för l{innarPs
enda måI. I försvaret framstod Bengt
Fersson som den främste.

Div IV Västergötlanel Södr6
Fristad-I{innarp 6-1
Häiiingsjö-Länghem 1{
Limmared-Olsfors 0-5
Torestorp-Borås AIK 2 -5
Kronänr--Mariedal 2-1

Borås AIK
Fristad
Mariedal
Olsfors
Hällingsjö
Kronäng
Borås GIF
Limmared
Kinnarp
By'ttorp
Torestorp
Länghem

Det låg som Fristads mönstrat var
jämnt, och det var det som fällde
a','görantlet. Tre av lagets mål gjor-
des av Rune Evertsson.

Div IV Varagruppen
Emtunga*Vilske Kleva 1--0
Vedum-Naum 0-1
Friscopojkarna-Slutarp 3-1
Trädet-Larv 2-1
Elmer-Vara 0-2

Friscopojlrarna I 4 2 2 15-610
8 4 2 216-12 10

VilskeKleva I4 2 2 9-610

10
10
10
I

10

10541
10523
10523

33

19-10 14
19-12 t2
t8-r2 12
16-12 12
13-12 t2
12-13 11
21-15 10
13-16 10
18-21 I
15-15 7
t2*24 5
16-29 {

um

Falköpings reservserie
Furusjö-Vilske Kleva 1-4
Kättilstorp-Folkabo 3-2
Åsarp-Sandhem 1-I
Trädet-Ranid 1-1
Slutarp-Gust. Adolf 5-0
utarp 8 5 3 0 33-11 13

VilskeKlevp I5 3 0 23-913
Kättilstorp
Sandhem

Rapid
Åsarp
Furusjö
Gust.Adolf 813415-255

8 3 3 2 lrF-5 I
840412-108
832313-138
840411-188
831416-127
8232 &--10?
811613-283

825114-139
825114-179
832317-148
823315-177
822413-196
830514--236

2 33-812
L 23.-t7 12
2 24-18 10
3 12-16 I
4 21-16 8
3 1?-15 8
3 20-23 8
3 17-27 7
6 11-19 3

6 11-34 3

10334
9234

10 136
10 126

842
841
840
832
832
823
811

L0PPMARKNAD ''"r,'iiä
PÅ KINNEMO - KINNARP

Gör verkliga fynd! Ur sortimentet:
textilier samt aIIt annat som hör

nya möbler' plastmattore
en loppmarknad till.

KL.'4.30 SToRMATCH
KINNARPS DAMTAG

TOMBOLOR . KAFFESERVERING

PILKASTIIING

UIRITT GUBBTAG

VÄLKOMNA!

KINNABPS IF'

Folkabo 812516-204 NorraVånga 81 1



I(amrer utsedd

i Frökind *r-*
Kommunstyrelsen i Frö'

kind beslöt viil sitt senaste
sammanträde att blanil fem
sökantle utse Göto Grahn,
f.n. verksarn vitl kommunal'
konto,ret i Mark, till kommu'
nalkamrer. IIan efterträiler
Ilikling Våring, sorn lämnar
sin tjänst i Frökintl viil må'
nadsskiftet. Har tlen UPP-

märksammade frågan orn

kommunalkamrerstiänsten i
Frökintl äntligen blivit löst?
Striilen har stått het,
protestlistor har cirkulerat
och i flera insäntlare har
ärendet behantllats. Kom'
munstyrelsen fick vid seräs'
te fullmäktigesammanträtlet
i uppdrag att retla ut Proble'
men som inleddes i och meil
behanillingen av Hililing Vå'
rings pensionsfråga.

Tjänsten annonseratles ut
för några veckor setlan och

fem sökte till F'rökintl. An-
ställningen avser tiilen fram
till kommunsammanlägg'
ningen 1974.

KINNARP
IF Damklubb anordnar säll-
skapsresa till Göteborg rned 

I

buss lördagen den 31u7. 
I

Avresa från KinnarPs Pensio- j

nat kl. 7.30. l

Anmälan pr tel. 333 62, 33432
sehast 26/7. Åven icke med-
låmmår välkomna.

till
I cykeltundan i $lutnrp-Kinn*rp
i torsdsgs kväil startadc S'tr åkaru,

trot$ att vädret ilte 1'al' {ir11; åll}:lt

bå$tå med lerig* viigar nch hiird, ky*
llg vind. Utmcd bnlran frttrrs ttii'-
frågor oeh err ll'(rl(äd*s pricl:u i'11 ttll\'
rätt. Det var Lisbeth Gitgtar scttit'

Vårkumla (S.ti8)' 11 riitt Urist' Orntrt'

Kinnårp (6,501, pia I{al}qvist' Vat'-

kumla t8,0U), 10 rätt Be|it l3ertils*on' i

lllnnarp (6,80), Hlsy Ek. Kitrn*t'p 
1

({,ff), Gun'Britt Westcrbetg, I{inr}- i

arp (11,90).

Sklljefrågan vill' atf si:i-qå ilirlsd{'!:

på ett snöl:e, solll v;lf 6,å{i trr. N:itnrlt:t
kom Måj-Britt Johatioson, ldinnsrl:
ocir Christer ftman, Hintrat'p mttl
ri,50"

Rätttipsradiir'!llx I I x l)r';1
x21.

Ovanstående har prisel ittt hrllni:a

på motiorrsrundarna tisdag- oeh tofs-

ddgFhviitlar vid gamla festplatsen'

sussutfård till liirrnekglle 
1el9'll'

De kylkiiga s1'liiilettirrgurrl sarui

hyrkobriirierna i l{innarp' S}utat1.r u'

Vårkumla anortlnade l'tirra lördngr:tt

en Semell$ånl brrssutiår'd med rrtril
Kinnekulle. tsörsi.r anhali: gjt]r{l{:s ri'l
l{åkaniorps kyrka diil hyrkan }:*s*gs

och kyrkohercle Hagnerud hiill mot'-

gonbön. !'ärt'ien gicl< stldån vidäre

r.'ra Holnbcrg.rsiiin, Varnhrm ilpF iqe"

nom d.o fagla leende lri,:g{t:f iifi orl-
t{ring stittsgåfti{'il, rom vnr' llrisl{}

mål, Efter det nnlä$iintngen saft1l {l{trt)

vackr:a parken -ctudelat-c inbiiiti irtir-
rnor pil !'iärnslätt till li:nth' IJurrtn
xtyrde serlan ko$ån norl'ut or:h liiir*
ct€ längs små14 sli[griga vågi]r, m'\'c"

lret naturskiin:, till Gijs*^5tcr' iliir tli'i-
tagarna ficlr tillfiille beurrtlra ei: i:li-
strillnirrg åv vnclrt'n ttxtilit! m" ln' o'

kr:uslit., i,ivt'tr hilpn sipl $n titsn mln-
rre*"r!t lrttttt. $isli.r :ttlhaltsn uti{iofilt$
:l'r, .l{.i;t ntrrulltl;{irrden, iliir måfi ftlt:*

tni;e !'11 llirl;1tti slttr':tl uch ltlitlt {rt

ilil!*'ii;rn sulnvnlri inflan fiirdeu åttr

i ötilltl,,il$ hilmal"

Morgondagens match På Kinnemo
är mvcket viktig för l(innarPs IF
som efter de senaste omgångarna da-
lat oroväckande i tabellen. För att
inte helt taPPa kontakten med tät-
lagen fordras åtminstone en poäng'
lret blir dock svårt mot tabellettan
Borås AIK, som för närvarande seg-
lar i siark medvind.

Dessutom dras KinnarP med ska-
dor och svårast känns förmodligen
saknaden efter Bosse Thern. KIF-
kedjan har clock under senaste ti-
den visat tendenser till fint spel oeh

omöjlig är det inte att den lyckas
lura Boråsarna På en eiler annan
poäng i morgon.

Slutarp-förlust efter oavgjort

i halvtitl

Det blev ingen utdelning för, Slut-
arp i vårsäsongens sista måtch' som

gick i Naum och gav 1-3 i baken

efter ställningen 1-1 i halvtid.

Karl-Erik Lundin, lagledare i Slut-

arp, säger till FT-sport beträffande

denna uPPgörelse:

- Det är inte mycket att orda om

matchen som helhet och vad det

eäller oss så gjorde vi en dåIig in-

t"'-'---
I 
Lennart Pettersson som här gjorde

I fina insatser.

| - uattytt för oss var Bengt An-

I d"tsson, som med sin fuilträff gjord-e

1-1. Om man ska nämna något i
övrigt från denna uPPgörelse, så är

det att planen torde höra till de säm-

re i serien, vilket doc]< inte inver-
kade på resuitatet, slutar Lundin.

ffi a/o å samtliga uaror
gäller

rI

mr0sommar
Bikini har åter inkommit.

TEXTIL.SHOP, SLUTARP
Fru Karl6n, tel. 334 31. OBS ! Stängt tisdag, torsdag utom mid-
sommarveckan då även torsdag hålles öppet.

VÄI,KO}XMEN TILL TÄLTET I SLUTABP! n[o.h-

GIörn ei TOPPMARKNAD
PÄ KINNEMO, KIrr{NAnP, IDAG 11.00

Se utförligare annöns i FT den 1?/6

VÄLKON,INAI KINNARPS IF

ä;;3; 19.30 il3lll äxililåH?;1l?:l'"':,ffi:
Tältserien gemensam för Kinnarp och Slutarp.

l:
Loppmarknail 'r*lo'41' ll

Lördag förmiddag hålls loppmark- | |
nad på Kinnemo, Kinnarp. På efter- | |
middagen följer stormatch mcllan l.'

"l"r*t damtaf *, *"ooru*. 

, jU

1 sats. Kedjespelet klaffade inte a1ls

I och någia övcrbetyg kan jag inte ge

! titl någon i denna del av lagct.

i I - vara bästa återfanns i fyrbacks-

I I ur.jetl och (iet var Eo Ek1öf samt

il)l

Att hyra

Mod. 2-rurnsläg.
och 3-rurnslägenhet, hYresle-
diga i Kinnarp. Tel. 330 94.

FffiTmffiH"t - Kinnemo
Söndag kl. 16.00. Div IV Söilra

BORÅS AIK-KINNARPS IF

Förmatch Slutarp-Kinnarps knattar

Kiqnarp *åqlg, t& Poäng i morgon

Lagen på Kinnetrton söndag

Borås AIK
1 Claes Gunnarsson
2 Börje Ihrskog
3 Åke Andersson
4 Åke Ca,rlberg
5 Eje Fäldt
6 Christer Andersson
7 Per-Olof Andersson
8 Reine Andersson
9 Tor-Ebbe Weimer

10 Per-Äke Svensson
11 Björn Reinhoidsson
12 Håkan Andersson
13 Roland Helgesson

Kinnarps IF
1 Bengt Alexandersson
2 ConnY Qvist
3 Bengt Persson
4 Bo Johansson
5 Anders Ek
6 Roland Moberg
7 Tord Torstensson
8 Gösta Eek
I Kenneth Palmqvist

10 Bengt Georgsson
11 Ulric Gunnarsson
12 Tony Persson
13 Christer Johansson
Samling Kinnemo 14.fi)

Kjellgren, .Vara.Domare: Björn
Ulg+t. Geson
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'lBlecka" Georgsson, som svarade

Irinnarpsbo
liinsmästare
i jaktskyttöt,,
Det blev framgångar för KinnarP

och Falköping vid årets LM i jakt-
shytte, som den 19 anordnades i Lid-
köping. Det framgår av de nu före-
liggande resuitatlistorna. Bengt Åkes-
son, Kinnarp, blev sålunda länsmäs-
tale.

Mästerskapstävlingarna var tiilika
uttagningstävling för SM i jaktskytte, r

till vilken täviing länet får vara rep-
resenterat med tre skyttar, SM ar-
rangeras i Karlstad den 15 augusti.

Bland resultaten kan nämnas: (I
ordningen ä1g-rådjur-skeet).
1. Bengt Äkesson, Kinnarp (35-28-69)

132, 2. An'id Svensk, Lidköping (34-

35-63) 132. 3. Gunnår Ek, Habo (36- I

son. Äslätt (35-36-51) 122, ?. Hans I Bådiur; 1) Rolf Augustsson, Åslätt i

Törnkvist, Tidaholm (32-36-54) t22,136' 2) Sven-Olof Billing, Lidköping
8. Leif An<Iersson, Tidaholm U-27-136' 3) Hans Törnkvist, Tidaholm 36.

63) 117. 10. Kurt Rämm, Ilabo (28-30- I Skeet: 1) Rolf Andersson, Skara ?2,

5?) 115,11. Gunde Johansson, I{innarp !2) Bengt Åkessott, Ilinnarp 69, 3)

28-66) 130, 4. Åke Lundberg, Varn-
hem (33-29-66) 128,5. Rolf Andersson,
Skara (25-26-72) 1ä, 6. Rolf Augusts-

(34-28-51) 113, 12. Eror Torstensson,
Kättilstorp (31-33-45) 109, 14. Harrv
Arvidsson, Falköping (38-30-39) 107,

15. Bengt Pettersson, Falköping (36-

32-36) 104, 16. Egon l{arlsson, Tida-
holm (22-22-60) 104, 18. Gösta Svens-
son, Kinnarp (19-17-66) 102, 19. Ivar
Äxelsson, Habo (29-23-48) 100,21. Vil-
borg Ololsson, Tidaholm (25-18-57)

100, 24. Lars Hend6n, FalköPing (32-

29-33) 94.

rilg: 1) Harry Arvidsson, Falköping
38, 2) Gunnar Ek, Habo 36, 3) Bengt
Pettersson, Falköping 36.

Gösta Svensson, Kinnarp 66.

I

I laltstigstärliug i KinnarP
{

I Resuitat, jaktstig: 1) Olof Persson,

I Sat.rna 96 p., 2) Helge Gustavsson,

I Ucldevalla 94 p,, 3) Rune Olsson,

Upphärad 94 P., 4) Hans Claar, Habo

94 p., 5) Harald Svensson, LjungsarP

93 p., 6) Sixten Lundgren, Tidåholm
93 p., 9) Lars-Äke Göransson, Fal-
köping 89 p., 12) Egon Persson, Ti-
daholm 88 P.

Trap: 10 träff hade Bengt Alfrecls-

son, Äsarp, och Ingemar Karlberg'
Hjo.

Jaktstig, damklass: Monica KYl6n,

Fåglavik, 58 P.
Minkbanan: 1) Lars Bolander,

Svenljunga 32 P., 2) Helge Gustavs-

son, Uddevalia 31 P', 3) Hans Claar,

Habo, Rune Olsson, UPPhärad, Helge

Gustavsson, Uddevalla, alla 29 P.

"Karusellen": 1) Karl-Åke Johans-

son, Fåglavik 32 P', 2) Karl-Erik
Larsson, GrdstorP 29 P. Zqb7t.

${innarp fötl xnot seråeledarna
Knapp förlust-men hra spel

I{innarp gav tlet gästantle boråslaget ett gott mofstånd och insatsen från letlarlaget
t'ar inte av det slag som man väutat sig mecl tanke på placeringen i tabellen. Visserligen
fanus det snabbhet och teknik p:i ile flesta håll i laget, men en viss lojhet präglaale laget,
åtrninstone"i första halvlehen. Efter pausvilan trlev det dock bättro takter och'då kuntle
oekså segem säkras, även om det inte skeilde föruän i slutkvarten. Xlatchen som spelades
på Kinnemo slutade 3-Z till Borå^slaget.

germålet gjordes av Per-Äke Svens-
son.

Björn Kjeligren, Vara, dömde med
hrrooliot lratrrq

l??Å faj4_ Gel0n

lancl l\{oberg hyggligt och tycks nu
ha kommit ur sin formsvacka.

En av planens mest framträdande
spelare hade gästerna i sin vi Per-
Äke Svensson, som för'enade sår'äl
snabbhet som teknilr i sitt agerande.
God hjälp hade han också i ytter-
kamraten Björn Reinholdsson, lik-
som i Per'-Olof Aildersson på mitt-
fäl1et, men dennc ådrog sig dorna-
rens misshag och blev utvisad. när
c,a 10 minuter återstod att spela.
För'svarsbäst vär annars Åke Kari-
berg i ett bal<re blcrck som inte
ställdes på alltför hårda prov.

Som nämnts giorcle Ullih Gun-
narsson 2--1 efter det att Bengt
Georgsson respektive Per-Åke Svens-
son gjort var sitt måI. Björn Rein-
holdsson utiämnade till 2-2 oeh se-

var en av de bättre i laget och jäm-
te Ulric Gunnarsson kediebäst. De

tisl<t inte hur utgängen blivit. Han

Frökinds kommun



TÄLTET I SLUTARPi
Torsilag 19.30. Sång av Ing- 

|

Britt Ekblad. Lördag 19'30

sång av sångare från ÄsarP' 
l

Söndag 19.30 sång av sång-
gruppen Falan. I mötena

äeavertrar också Inger och

Kurt Rytlberg.

Välkomna!

FROKIND
Midsommarstång
reses
på festplatsen vi'cl Tångaval-
1en i SlutarP midsornmaraf,ton
kl 19.00.

Lekar och skämttävlingar.

Dii^retter ka,ffe ooh dans i ilokal
Frötkind.

Frökintlskretsens OB

Textilarb. Eaymond Karlsqon med
makfl Ann.Charlgtte, född Gerteson,

Falköping.
(Foto: Hammarstrands)

Redan i matchens 31:a minut fast-
ställdes slutresuitatet 2-0 till Borås
AIK. Det var efter ett hårt skott
från Per-Olof Adersson, som Kinn-
arpsmålvakten halvklarade och på

*. KINNARP
.{fr, Välplanerad enPlans'

vill,a klädd med fasad-
& tegel oeh bygetl 1969.

Villan innehål er 3 sov-
' aE Eb rum, vardagsrurn samt

-6ft" kök med hög standard.
Källare med TV-rum'

.{& förråd, tvättstuga
samt pannrum med ol'

sL jeeldning.

Itinm,&rp mot
serietuå,an Fristud

I iliv IV-fotbollen - det handlår
om våromgångens sista match - A 11. . I
spelar Kinnarp i kvärl pi hemma- 1\l||ansmat[n
plan mot selietvåan Fristad. KIF:-

ffilff :iilå"1'J:'ä:iåtrå:ff1 I på l(innemo
nu laget hamnat på nedro halvan I 

r

av tabellen Dock håller man fort- | Torstlagskvällen trJutler på Kin'
farantle avstånd till tle definitiva I nemomatch mellan hemmalaget

bottenlagen Torestorp och Läng- | KinnarUs IF och Vilskeallianson'

heu. Man har fyra poang tilgoäo I yn Pl".""tint match' tlär tliv IV-

på rorestorp och fem på ifi;;;. #ål"t$_,ä:r,i:$; #":-f"åil:
Steget uppåt i tabellen är kortare iu"au rn .uåt o" tlivVl-taget Vils-

- vinst i kväll kan betyila att man ke Kleva BK.
pass€rar Limmared. Fortfarande ; ,, - -
saknar KtF-laget sin spelantle trä- i , Yitt*:-*]lTien: 

Gerhard rorstens-

naro Bo rhern och "tu"". 
iÄ"oi- i i:l'"ff::'r"",1#|fiYi#:.ä,11':-

linjens Glaes-Göran Göransson. I t" Stis Wdånder, Vilsl<e Kleva,
I rlen norra iliv lV-gruppen blir I Cänny äos6n, Grotanda, Halvar Jo-

ilet I kväll derby på Tidavallen. I hrttrson, Floby. Leif Arvidsson, Vils-
Tldaholmskamraterna tar slg an I ke Kte.ra, Lennart l{olm, Fioby' Leif
Fröjereit' * Iå:"1"ffå:;,1'fi;fl?%,,'f*ä::

För fortsänningen av veckan t.' l lT.T' rffiffi: .liåll"?,.*ltä1?;
nämnas att Kinnarps IF på torstlng I ffrttitr. Gråtanda. Match mot Kinn-
spelsr på Kinnemo mot Vilskealli- | arps IF torsdag. Lagledare: Sixten
ansens lag (se uppstiillning på an- | Bromander.

1an rrats) .å'ffilffi"5,ff"" ftr$:iJ,"ä:åiål
med ett tillägg. Tomas Carlsson blir
nummer 15. Samling 18 Kinnemo'

Midsommarfest _

Frökindskretsens Cp reser midsom-

marstång vid Tångavallen i Slutarp
i kvärr' 6!u"rt.
PastorsexPeditionen

Exp. i Börstig och KinnarP är
stängda i dag, midsommarafton.

FBI( värvar
I(innarps IF

Falköptngs BK har knutit ännu
en spelare 6U sig. Denna gång

?ir ilet Kinnarps IF som fått sliippa
ifrån sig Staffan Nielsen, Ean har
redan skrivit på övergångspaPP-
ron, men karenstirlen är ännu of
överenskommen mellan tle båila
klubbarna.

FBK-ledarna anser att Stalfan
är ett utmärkt tillskott till dtv.
V-laget, som haft vissa problen
unrler vårsäsongen Staffan iir en
h-årig allrountl-llraro, som man
hoppas skall bli en nyttig injek-
tion i laget

FBK har även fått förstiirknlng
på målvaktsitlan - Ulf Bäckkom-
mer från IFK. Inte heller hans
övergångstid är bestämtl. Fbån
IFK har klubben tiiligare i år
värvat Karl-Göran Blomqvistr
Leif "Sula" Karlsson och Christår
Bernehäll, Ingen iir spelklar.

r 'l(r ,agen pa I kvälla

lnnemo
FristådKinnarp

Bengt Alexandersson
Conny Qvist
Bengt Persson
Bo Johansson
Anders Ek
Roland Moberg
Tony Persson
Gösta Eek
Kenneth Palmqvist
Bengt Georgsson
Ulric Gunnarsson
Christer Johansson
Tomas Westerberg
-Åke Persson
Samling Kinnemo 18.

Bernt 0dqvist
Krister Söderlund
Kent Öjehrud
Bernt Johansson
Ingemar tlag:nusson
Roger Andreasson
Lars Larsson
Bengt Johansson
Lars Johanron
Folke Eriksson
Sune Persson
Anders Larsson
Olle Gustavsson

Domare: Kjell-Äke Magnusson, Skövde.

Kinnarp-förlust i rettrrrnöte
Borås AIK mot serieseger?

Kinnarp bortaspelaile i går kväIl mot Borås AIK och fiek se slg itagna
med silfrorna 2--0 e{ter samma resulfat i paus. Matchen bjöil från bårla
håll pä dåligt spei och det verkarle som slrelarna var speltröfta De
första tio minuterna av matchen hjöd på jämnt spel, men i den ll:e
minutcn var det klart för 1--0 till Borås AIK. Laget lick en fri,4rark,
som Björn Reinhoklsson sköt. Kinnryp5målvakten Bengt Alexandersson
halvklarade och på returen nätade.Rolariil llelgesson. r".rrb-'I.

returen var åter:igen Roland Helges-
son framme oeh petade bollen i måI.

I den andra halvleken jämnade spe-
let ut sig bdtydligt och fråmför å]lt
fick Kinnarpsförsvaret ett grepp om
hemmakedjan. Kinnarp hade ett par
fina tillfällen genom Bengt "Blecka"
Georgsson, men denne hade matchen
igenom otur med sig.

Bra i Kinnri'p var på fyrbackslin-
jen Anders Ek. På mittfältet speiade
Roland Moberg och Tony Persson
bra, medan kedjans främsta var
Bengt "Eleclia" Georgsson och Ulric
Gunnarsson. Det skail också näm-
nas att "Eiecka" under den första
halvleken spelade i försvaret, och

I även där skötte han sig bra.

I Ecr:ås AIK:s bästa var Åke Karl-
I berg, Krister Andersson och Per-

| Äke Svensson.

I Domare var Sigvard Tollin

I{inneveil l2Ffidaholm 125

Kinneved är ett lag som sällan tar
stryk 2 gångei i rad, därför var det
väntat att denna .match skuile bli
hård.

Bästa 25 skott: Gunde Johansson,
Bengt Åkesson, I{inneved, 23 vardera,
Yngve Nilsson, Kinneved 22. Bäst i
Tidaholm: Leif Andersson 21.

Bäst på 10 skotten: Åke l(arlsson,
Tidaholm, 7+10. Bäst i Kinneved:
Aimo Gustavsson 6*8. ' Z4lg,";11l,



Sammanträde har hållits med Frö-
kinds kommunstyrelse. Det beslöts
att kommunalkamrer H. Våring skall
uppehålla sin tjänst till den sista ju-
ni och att i stället fö1 semester lag-
stadgad semesterersättning skail ut-
betalas till honom.

Svenska kommunförbundet hade
översänt Normalpensionsreglemente
för arbetstagare hos kommuner.
Kommunstyrelsen beslutade föreslå
fullmäktige att antaga reglementet.
Skrivelse förelåg från museiinten-
denten Anna-Britta Nilsson angåen-
de upprustning av Gran-Annas stu-
ga i Vårkumla. Det uppdrogs åt kui-
turnämnden att i samråd med Alof
Rehn göra en utredning av frågan
och inkomma mecl förslag.

Hälsovårdsnämndens ordf. hade i
skrivelse föreslagit att vissa äldre,
missprydande byggnacler i samhälle-
na borde saneras bort. Kommunsty-
relsen uppdrog åt Gunnar Larsson
att tillskriva länsstyrelsens natur-
vårdssektion och efterhöra möjlig-
heterna till åtgärder. Hälsovårds-
nämnden hade också begärt att ett
öppet dike i Liskängsområdet igen-
Iägges med rör.. Diket utgör fara för
barn i området. I{ostnarlen var be-
qäknad till 1.500 kr och styrelsen be-
slutade tillstyrka hos fullmäktige att
arbetet utföres.

Asfaltering
Kinnarp-Slutarps vägförening hade

gjort framställning om ett anslag på
150.000 kr för asfaltering av gator I
samhällena. Härtill skutle komma
ett anslag på 140.000 kr för dagvat-
tenledningar. Likaså ville förening-
en att kommunen skulle teckna bor-
gen för ett lån på 250.000 kr. Ansla-
gen skulle fördelas på tre år. Kom-
munstyrelsen beslutade att i princip
tillstyrka framstiillningen, men med
hänsyn till att asfalteringen i nämn-
värd omfattning ej kan ske förrän
nästa år föreslås att för innevarande
år bevilja ett anslag på 50.000 kr.
Kommunstyrelsen beslutade vidare
föreslå fullmäktige att medel för
dagvattenledningas uppiånas i Fal-
köpings Jordbrukskassa-Förenings-
banken samt att kommunal borgen
teeknas. Att underskriva låneför-
handlingarna föreslås Gunnar Lars-
son och Elof Rehn.

Från socialnämnden förelåg fram-
ställning om ett anslag på 1.000 kr
för utökning av fotvård omfattande
pensionärer som ej är intagna på
Frökindsgården. Framställningen till-
styrkes hos fullmäktige.

Musikskola
Den tillsatfa kommitt6n för utred-

ning ang. inrättande av en musik-
skola hade överlärnnat följande för-
slag till utgiftsstat. 'Piano, gitarrer
och rytminstrument 5.425 kr. Drifts-
kostnader: lärarlöner 16.800 kr eamt
för resor 1.000 kr cller tillsamman
17.800 kr. Ep del enklare instrumönt
skulle eleverna själva få bekosta.
Terminsavgiften föreslås tiU 10 kr
för rytmsång, 15 kr för blockflöjt
och 30 \r för gitarr- och pianounder-
visning. Kontakt hade tagits med
personer villiga att leda och under-
visa. Kommunstyrelsen beslutade fö-
reslå fullmäktige att en musikskola
inrättas med begärt inventarieanslag
samt att ett driftsanslag på 9.000 kr

i Frölcind i höst?*
för höstterminen bevi-Ijas- Köstna-
derna för fu 1972 föreslås bli upp-
tagna i staten för detta år.

Förbättringslån
Hos fullmäktige hemställes om ett

belopp på 5.0t)0 kr för betrostande
av ut'redningar för åIdringsbostads-
förträttringslån. Från lantbruksnämn-
den i länet hade begärt yttrande hu-
ruvida kommunen ämnade begagna
sig av den kommunala förköpsrätten
beträffande fastigheten Hassia 3:1.
Kommunstyrelsen beslöt meddela att
så ej var fallet.

Markförvärvskommitt6n fick i upp-
drag att utr:eda möjligheterna till
föivärv av vissa områden från Kin-
neved Klockargården, Fastarp 2:3 EIU-
Iegården och Fastarp 3:3 Måsagår-
den. En framstäIlning från barna-
vårdsnämnden om tillsättande av en
kommittö för framtida barntillsyn
godkändes av kommunstyrelsen.

Musikslcola s6ar6as

Postlokaler
Från postdirektionen I västra dl-

striktet förelåg förfrågan huruvida
l<ommunen hade något att invända
emot att postlokaler inrättas i fastig-
het tillhörande Kinnarps Kontors-
möbler. Kommunstyrelsen goclkände
att så sker. Hos fullmäktige begäres
att komrnunstyrelsen får i uppdrag
att handlägga tomtförsäljningsären-
de fram till 1973 års utgång.

Frågan om utannonsering av bib-
liotekarietjänsten vid kommunens
bibliotek bordlades för vidare utred-
ning. Att från den 1 juli teclrna kom-
munens bank och postgiro valdes
fru Inger Persson, som från nämnda
dag anställts som kontorist på kom-
munalkontoret.

Tilläggslån

Kinnemo i dag kt. 19
Div IV Västergötlantl Sötlra

Fristads GIF - Klnnarps IF

ii:ttt'i.:
'F:

Den totala kostnaden ör'erstes den
beräknade för Lokal Fröl<ind. Stats-
lånet hade beräknats på den se.nare
summan. Nu beslutades sff ingå till
Kungl. 1\4ai:t med begäran om till-
läggslån. El;t par ansökningar om
bostadslån och rätt att få förvärva
bostadstomt godkändes.

Yttrande hade begä'rts över Läns-
program 1970 och kommunen anslöt
sig i stort sett till det yttrande som
avgivits av samarbetsnämnden i Fal-
köpings kommuntrlock.

$AI0NG LADY, $lutarP
SEMESTPRSTÄNGT fr.o.nn. den 5 JULI t.o'm' den 2'4 JULT'

Maj Bergman

Hem fran uanortstriiff
Midsornmardagens afton återvände

en grupp glada Norden-ungdomar
från en veckovistelse i Falköpings
vänort }Iobro i Jylland. De hade där
träffat samman med ungdomar från
vänorterrra Lier och Kokemäki i Nor-
ge och Finland. Resan gick i regi av
Föreningen Nordens lokalavdelning i
Falköping, reseledare var fru Ker-
stin Muregård.

Ungdomarna möttes vid FalköPing
C av ftiräldrar och småsYskon och

Här kommer Carina Andersson, Kinnarp,
arp, glada hem från vänortsbesöket. TilI
om vi ser rätt, lillebror.

välkomnades för öwigt hem av Nor-
den-ordf. Maj Larsson och förening-
ens sekreterare Jacob Frank. De var
uppenbart positiva till sin vistelse I
vänorten och väntandet. De hade där
bott hos olika Nordenfamiljer och
för övrigt haft tillfälle att se sig om
iite i det fagra sommar-Jylland.

Nästa års vänortssamling Falkö-
ping-Hobro-Lier-Kokemäki blir i
FaIköpine. aqb-n.

:1: :a::: ::::. ::::) :::r::::::: tt:1,:::::::t: :ta.:::

och Bengt Andersson. Slut-
höger Carinas mamma och,



Lagen på Kinnemo i kväll
I kväll blir det som flf tttligare mimnt nllia,nsmatch på Kinnemo,

itå f,Innarls ltr' gästas av Vilskeolliansen beetående av spelare ur
Floby, Grol,amda och Vilske-Xleva.

Ile två lagen formerar sig enligt föliantle:

VII,FIKEAIILIANSEN:

1 Gerharil forstensson' FlobY

'2r Yngve Gustafssoq Vilske-
Kleva

I Bengt-Äke Klaesson, Floby
{ Sflg Wallander, Vilske-

Kleva
I Conny Rosen, Grolanda

I Ealval Johansson' FlobY

E Letl Arviilsson, Vilske-
Kleva

9 Lennart llolm, Floby
10 f,eil Anilersson, Vilske-

Kleva
11 Ingemar Eerbertsson, Floby

12 Ake öst, Grolanila
il| Lennart Larsson, Grolanila
14 Evert Tiitqvtstr Vllske-Kleva
l! KJell Eallin, Grolanda

KINNART:

I Bengt Alexanilersson
2 Conny Qvist
S Bengt Persson
4 Bo Johansson
5 Anilers Ek
6 Bolanil Moberg

I Tony Pemson

8 Gösta Eek
I Kenneth Palmqvtst

10 Bengt Georgsson

1l Uhic Gunnarsson
12 Christer Joha,nsson

18 Tomas Westerberg
U Ako Persson
15 Tomas Carlsson

Samling Kinnemo lE.

Vilskeulliunsen gladd,e
2--2 -spel mot f{-innut"tr)

Vilskealliansen blev en angenäm bekanfskap viil torsdagens drabb-
ning mot Kinnarps IF på l{innemo. P-2 blev slutresultatet och nnecl de
siffrorna har KIF:arna all anledning att känna sig nöjda. Det var näm-
ligen gästerna som svaraile lör det trevliga spelet denna afton, kombine-
ratle och sköt snabba skott. De sistnämnda hade dock kanske tite för
o{ta fel riktning. KlF-laget verkatle slutkört - naturlitgvis har mot-
gångarna i seriespelet och ilärtill skador inorn letlet satt ner spelstyrhan
avsevärt - men lyckades under senare dålen av fighten få lite bättre
fart på spelet. Som helhet påmindo dock Kinnarp om en koloss på ler-

föttcr. 9l+-lt.
150 pelsoner - en bra publiksiffra

- bevittnade tillställningen och såg
Leif Arvidsson ge Vilske ledningen
efter 20 mlnuter. På passning från
Halvar Johansson lobbade han bollen
i nät - mycket behärskat.

0-2 anlände i 40 minuten genom
Ingemar Herbertsson, som ryckte loss
på sin kant, vek av i rätt ögonblick
mot skottvinkel i mitten och fick
därmed Kinnarpsförsvaret ur rytmen.
Med ett fint pressa skott fick han se

bollen passera i nät.
En grann lobb i nättaket av

Ulric Gunnarsson medförde tre

hos en Vilskeförsvarare. Närnnde Ulle
var den ende som något kunde oroa
Vilskeieden under andra halvlek.

Vilskealliansen mönstrade ett spel-
starkt försvar. där målvakten Ger-
hard Torstensson gjorde några ele-
ganta ingrepp och där tracken Yngve
Andersson var mycket pålitlig. Mitt-
fältet var smidigare än KinnarFs
med Halvar Johansson i en framträ-
dande roll. Anfallsmässigt sågs i stort
jämngoda prestationer. Sammanfatt-
ningsvis kan noteras att laget var
samspelt och piggt trots att det ut-
gjolde en kombination ur tre lag,
Grolanda, Floby och Vilske-Kleva.

Domaren Karl-Erik Emanuelsson,
Trädet, var säkerheten själv.

Båsse

minuter senare KlF-reducering. Sam- 
|

me man fastställde för övrigt slutre- 
|

sultatet 2*Z dä han i 36:e minuten I

av andra halvlek roffade åt sig bollen I

Folkabo ll(-Kinnarps IF 1-6
Målg. F: Leif Bore. K: Tomas Wes-

terberg 5.

Klar. seger för Kinnarp, som efter
seger mot Slutarp i förra omgången
nu verkar ha funnit stilen och detta
då mycket tack vare att Tomas Wes-
terberg börjat göra mål igen. Folka-
bo spelade trots förlusten inte alls
dåligt. Eåist i hemmalaget var l{jell
Johansson och Kjell Andersson och

B-GRUPP II:
Vartofta SK-Slutarps IF 7--0

Målg. Tor Qigfridsson 4, Conny
Ragnarsson 2, Inge Lindgren.

Vartofta bättrade på sin målskill-
nad inför mötet med Sandhem. Hem-
malaget vann utan att någon gång
vara hotat och biist i laget var de
tre målskyttarria, samt Jan Olof Xkik-
son och Karl Erik Andersson. I
Stutqrq godkänt till Ulf l(arl6n.

:l f i Kinnarp gott betyg tiil Tomas Karls-
I 
son, Roland Jansson och givetvis till

I Tomas Westerbers. r rr - 'tl-?"t.

1t.
ntnnarp
Silfverstrands Herrfrisering
SEMESTERSTÄNGT dEN 12/7_1/8.

KINNEM0 i kväll

tlt'lt.

kl. 19

UITSKEATTIANSEN _
KINNARPS IF

Tmtml utfönsååliltfrmg
av alia slags säsongvaror samt en mängd andra artiklar'
däribiand kul.
BARNTTRÖJOR från 4:-' GOSSKJORTOR 3:75' POJK'

JEANS 8:50. ROCKKLÄNNINGAR 9:75' SÄNGTÄCKEN

29:-. FITOTTP dubbelbr. kul. 10:- 1

I övrigt sockar av alia slag. DAMKOFTOR m'm' till verh-

liga BOTTENPRISER.

KINNARPS MANUFAKTUR

Lösöreauktion
kooruner att hålrlas lördagen den 10 juti 19?1 kl. 11.00, då
Arlgusta Aibraharnssons diidsbo, KäIleila,l, Slutarp, låter
försälja:

Bontl, fåtöljer, s,tolar, soffor, byrå, sel<retär, piilestal,
pe,ndyl, radio, div. tavlor, väggur, darnnasugare, kylskåp,
glas, porslin, matbestick, linnwaror, sängkläder mat-
tor,,latrspp.rrru{ig, prydna{sförearnill, m. m. som gj här kan
specifiaras"

l'ör annan persiims råikning förrsäljes: gramrnr,ofon, fo-
togenrlarnpor, trefotskittlar, kaffepetter, div. kop,parsa-
ker, speglar, Am. klooka, malmmo'rtlar, ljusstakar, slag-
bord m. m.

Kontant likvid.

Storgatan !2-14, Falköping. Tel. 0515/123 48, 153 48.



Hilding Varings sista
urbA*dug N horitoret

Kommunalkamrer Hilding Våring
lämnade i går efter närmi,re tjugo
år sin tjänst på kontoret i Kinnarp.
De senaste dagarna har många bevis
på vänskap och tåcksamhet kommit
honom till del i form av blommor,
minnesgåvor och telefonsamtal. Dei
har varit enskilda och myndigheter,
som velat tacka honom för hans ar-
bete på kontc,-et.

Herr Våring börjar redan i dag en
ny tjänst - som semestervikarie på
jordbrukskassan i Kättilstorp. Han
kommer senare i sommår också att
återfinnas på kontoret i Floby.

Bilden: He,:r Våring (sittande) till-
sammans med Oskar Eliasson. Den
sistnämnde var tidigare kommunal-
kassör i Vartofta, men har under se-
nare år biträtt Våring på kontoret I
Kinnarp.

r[+-tt-

ÅK TILL KINNABPS
LAGERFöRSÄLiINTNG

Klärrningar, crimplene, även i
20-serien.

öPPET:
Lördagar: 9.00-14.00
Vard'agar I4.00*19.00
Affären rned lägre priser.

e Fln del köper för dyrt
a andra rtöper från

l,ars (iustafssons

Vliihelnffär. Slutarp
o Allt i möbler oeh soffgrup.

C 6rer. bäddsoffor. tak- ocb

O qolvårmaturer. måttof.

a Tel 05ll'r/B3l ?9

SAr $om fler
och fler

FCITBOI.t
på Tomtens IP
Måndagen den 5 juli kl. 19

Kinnarps lF-
Tomtens lF

SLUTARPS IF
i planerar att anordna ett

TRÄNINGSLÄGER
den 29 juli-1 aug.
Anmd,ln,ingar om cleltagancle
mottages senast. den 10 juli
på tel. 33278, 332 36.

1-
TACK Erl -)r,
Fi" blommor, minnesgåvor
och alla väuliga ord i sarn-
band meil att jag slutade min
tjäns6 sorn kornrnunalka,mrer
i ['rökind tackar jag varmt
och inneriigt.

Hiltling Våring

Saknar [Vi

en kuig6tr? 
tt+^+t'

FalköpingsPolisen fick På ous-
dagen ett telefonsamtal lrån en

tantbrukhrc i KinnartEtrakt€n'
som medtlelatle att hans <ljurbe-
stånd helt plötsligt utökats med

en kviga. Polisen har ännu inga

spår efter ägaren, men man hop-
pas att publiciteten skall bära
frukt. Kvigan uPPges rnå bra och

har väl {unnit sig i sin nYa oml
givning,

En Kinruurp sp o iirug rnot,#ittad,
men spelet iinnw p& hryckor!

Det kanske var med blanilaile känslor Kinnarps-elvan lämnatlo Kinnemos gräsbala på tis-
rlagskvällen efter att ha uppnått 1-1 mot gåstande Fristad och därmetl något tvättatle bort
nesan &v 1-6 vid bosökot i Fristail. En som tlet tycktes klar straff i första halvleh kunde
gett 1-0 och tillsammans me.d ilet mål som sodan kom strax efter pausvilan inneburit en
tvåmålsledning, som Fristad kunile haft svårt att hämta upp.

Sen kon:mer man dock inte ifrån
det faktum ett det var gästerna som
förde matchen och i första halvleken
med bred marginal. De hade också
chanser till ett för dem gynsammare
resultat bl.a. genom två hårda skott
i målställningen och därtill tvingades
i sista hand Kinnarps-målvakten i
farliga situationer. Sett mot detta får
hemmalaget vara ganska belåtna med
resultatet och poängen.

I det gästande laget spelade man
snabbt och rakt på mål och deras
passningsspel stod i säkerhet betyd-

TÄLTET I SLUTARP
Torsdag-söndag kl. 19.30
Hilding Fageriberg, Rydberg
oeh tillresande sånggmpper.
X'redag kl. 17.30 möte för poj-
kar och flickor.
AIta va,nnt vtilkornna! tb-il.

ligt över Kinnarps. I anfallet var det
i första hand 10:an Folke $riksson,
som uppmärksammades men var nog
ibland lite för mycket bolikär. Bästa
hjälpen hade han av energiknippet
9:an Lars Johansson, vilken också
blev den som gav sitt lag ena po-
ängen genom att nicka in ett upp-
1ägg från höger i andra periodens
28:e minut.

Fyrbackslinjens Krister Söderlund
var en av de främsta i försvaret med
hårda och vällagda frisparkar som
specialit6. Hård konkunens om bety-
get hade han av Bernt Johansson
och 5:an Ingemar Magnusson. Mål-
vakten B, Sturesson visade prov på
skicklighet i andra perioden.

Kämpatagen - räcker de?
Vad ska man då säga om hemma-

laget? Jo, att kämpatagen finns kvar
på sina håll i laget, men detta räcker
faktiskt inte tiu i dessa sammanhang.
Det fanns alltför många felpassningar
som gav gästerna favörer i stället.
Försvaret fick dra det tyngsta lasset
och i mitten av fyrbackslinjen stod
Bo Johansson som en vågbrytåre och
nickade bort det mesta. På flanker-
na hade han god hjälp av Bengt
Persson och Anders Ek, varvid den
sistnämnde ådrog sig alltför många
frisparkar och en sådan blev också
upphovet till gästernas måI.

Tunt på mitten
På mittfältet var det ganska tunt

och det är bara att konstatera att
Roland Moberg gått tillbaka och blev
ofta överspelad. Kedjan bestod av
två man, Ulric Gunnarsson och Bengt
"Blecka" Georgsson och den senare
låg matchen igenom på topp och det
var faktiskt nära att han lyckats av-
göra matchen. Något mera såmman-
hängande spei fick man aldrig i gång
i den främre linjen. Kenneth Palm-
kvist svarade för målet, det var i
stort sett allt från det håtlet.

Som nämnts slutade första halvle-
ken mållös och det mest notabla från
denna är: i 20 minuten fälldes Ulric
Gunnarsson inom straffområdet utan
åtgärd, gästernas Krister Södertund
hade ett hårt skott i överliggaren
samt ett skott intill ena stolpen.
Facit: markant övertag i spel för gäs-
terna.

Andra halvleken: 1 minuten 1-0
Kenneth Palmkvist, Söderlund åter-
igen skott i överliggaren, 16 och 18

minuternå "Blecka" igenom men mål-
vakten räddade, 27 mlnuten 1-1 nick
av Lars Johansson.

Domaren Kjell-Äke Magnusson,
Skövde, var väl inte helt felfri i sina
bedömningar.

i€{:iihis- Geson



Hand,else i Kinnurp

o.u.i!td,ri,

l.:.|rt:::

:;:;.:iIA:

Alimänheten visade stort intresse för brandkårens och polisens närvaro. 717-rt.
vagnen och farbror Polisman Ken-
neth Fredriksson, se ovan, och in-
formerade sig grundiigt. Spännande

var det oekså med fårbror Polisman

Charles som satt i polisbilen och ta-

lade i telefon. Så det blev en ganska

bra eldwåda i alla fall (trots den

alltför snabba brandkåren).

I(innarpsdamer ,,,
på trealig resu -+t.

Kinneveds CKF bade i förra vee-
kan sin sedvanliga studieresa, som i
år gick till östergötland. Första pau-
sen gjordes på Grännabergrt, clär
clen meclhavda matsäcken smskade
utmärkt. Därefter gick resan clirekt
till Linköping, dii: Gamla Lirrköping
Liesågs. Där kunde man bl.a. gå in i
en gammaldags affär och köpa ka-
rameller i strut. Det var verhligen
rogivande att ströva omkring på kul-
Ierstcnsgatorna och drörnrna si3
många år tillbaka i tiden, fjärran
från asfalt och bullrande tråfik.

Efter att ha ätit middag fortsatte
så resenärerna till Vreta klosters
kyrka, där tiilfäll€ gavs att se kyr-
kan och klosterruinen. Därefter gick
resan till Liungsbro, där studiebesölr
gjcrtles pä Cloctfa choklaclfabiik.
Det vår verkligen intressant att fö1- I

ja ijllverl<ninqr n av cholilad. kola. i

tuggummi cch annat godis. Färtien j

gicir vidare över Motala till Hammar, I

där Basteclalens Kinapark hade kaf- |

febordet dukat. Efter kaffet gjordes
en promenad runt den kinesiska
trädgården med innehavaren Trygg-
ve Johnson som ciceron, Trädgården
var anlagd i ett igenvuxet kalkbrott.
En säregen kombination av natur
och kultur som stimulerade till me-
ditation. I det tillhörande museet
fanns mlzcket att beundra, bl.a. gcr-

belänser så r'ackra att de inte kan
beskrivas, och liiiådant med Ming-
norslinet för att inte tala om de

allas tack till John l(arisson och
Gttnnar Karlsson, som under hela
resån underhållit med sång, musik
och gladå historier. För dessa och
chauffören utbringades ett fvrfaldigt
leve. Även reseledarna avtackades.

våckrå dräkterRa. 
i

Så 3ick Iärdcrr mot hembygden 
I

igen och Märta Wilhelmsson frambar !

Torsdag r,riddag tände en gnista

taket på ett uthus i Virehill i Kinn-
arp och brandkåren rYckte ut med

stora tankvagnen. Det blev inte myc-
ket till eldwåda. Brandkåren är så

snabb i sina gärningar att fotografen
ofta inte hinner få någon n3rtta av

uppkommande eldsvådor. Så ock

denna gången. SnoPet'

Men dagen var ändå inte förlorad,
fann det unga KinnarP' Närvaron
av den stora tankvagnen och de vä-

sande vattenslangarna och brand-

männen i sina hjälmar uPPe På ta-

ket gav ett acceptabelt utbyte, trots

den beklagliga frånvarcm av tjocka

rökmoln. Dom samlades kring tank-

B.GRUPP II:
I(innarps lF-Folkabo IK 6-0

Målg. Tomas Westerberg 5, Tomrny
Fredriksson.

En jämn första halvlek slutade 1-0
för Kinnarp, men efter paus återfann
man sin melodi och Tomas Wester_
berg kunde göra fenr mål i följd och
klara en övertygande seger till sitt
lag. Han var också tillsammans med
?omas Carlsson och Kent Bengtsson
bäst i Kinnarp medan det nästå Ue-
tyget i l'olkabo går till Ingvar Blad
och östen Lundkvist.

Kinnarps lF-Slutarps lF 6--{l
IVIåIg. Tomås Westerberg 4, Dan-

Ola Sandön, Roland Jonsson.
6- { har blivit l-vckosifflor föt Kin-

narp och nu upprepade man dem i
clerbyt mot Slutarp, mychet tack va-
re Torna-q yy'estelbelg, som kommit i
slag och gott kedjan det stöd den
förut saknat. I Slutarpslaget var Ste-
fan Ekman och Urbån Karlsson bäst
och i Kinnarp gctt belvg till Peter
Johnsson, Tomas !\'ostetb(rF cch To-
mas Kallsson.

Floby lF-SlutarPs IF 4-1
Målg.: F: Ingemar Högiund 2, Ben-

ny Josefsson, Fierre Josefsson' S: To-

ny Skogiund.
Floby har ett starkt lag i år och

detta var lagets andra klara seger'

som vanns över ett slutarPslag, som

inte hade någon lYckodag Precis'
Bäst i Fioby var Benny Nilsson' Jer-
ry Henriksson och BennY Josefsson

och i SlutarP godkänt till Arne Ek-
blom, Stefan Eklöf, Görån Neuman

En smärre gräsbrand
inträffade på lördagen i Fröie, Kinn-
arp. Det brann på tre olika gtälleitr,

men brandkåren - som var snabbt
på plats - hade inga stöme Problem
med släckningen. Branden tros ha
uppstått genom gnistbildning från en
traktor,

FRUKIND
Abonnenter
i Slutarps Elförening

Jourtjänst 10-11 j'nli G. Jo-
hansson, tel. 143 71, 12-25
juli Bengt Juliusson, telefon
332 00. Ev. örrr. elarb. under
niirnnda tid. Hänv. til,l Julius-
son.

Ingvar Gustafssons EI, Slut-
erp

Konfirmandjubileum i Kinnevecl
Elva av de konfirmander som år

191! konfirmerades av dåvarande kyr-
koherden Borell deltog i Missionsda-
gens fuilständiga högmässa i Kinne-
veds kyrka. Predikan hölls av kyr-
koherde Hagnerud, som även vände
sig till konfirmanderna i ett person-
ligt färgat tai. Han utgick därvid
från det minnesord de fått för 60 år
sedan.

Efter gudstjänsten samlades man
vid kyrkoherde Borelis glav, där
blommor nedlades och kyrkoherde
Hagnerud förrättade b.iin. Psalmen
21 sjöngs.

Vid det trevliga samkvämet på Kin-
narps pensionat deltog de jubileran-
de konfirmanderna. tillsammans med
sina anhöriga. Även här talade kyr-
koherde Hagnerud och erinrade om
gångna tider. Några "konfirmander"
berättade minnen från Iäsningen 60

år tillbaka i tiden. Sist hölls en kort
andakt. Goda koilekter inflöt, i Kin-
neved över 800 kr och i Vårkumla
970 kr. Därtill kommer koilekt på
Frökindsgården samt gåvor till mis-
sionen från syföreningarna, vilka ej
inräknats i resp. kollekter. t[>.lt-

Floby IF
Kättilstorp
Vartofta SK
Slutarps IF

2 2 0 0 6-1 4

3 1 0 2 7-4 2

2 1 0 1 2*3 2,
3 0 0 3 1-16 0l

I

RöKIND



Marc i d,ihesren&,rnu d+'u'
::4:aa.fr ?tt:l!tli::::::i:

,::a::it::tlt:i.:::,:l:::t::ltt!:.

Lördag midclag, när hela Sverige
haCe. stängt för semester, kom det
alarm från Fröje i Kinneve so€ken:

Skogen brinnerl Bråndkåren i Fal-
köp!4C, som i motsats till det öv-
riga kungariket aldrig stiinger, ryck-
te blixtsnabbt ut med stora tank-
vagnen, och sekunderna efteråtmed
ytterligare fordon. Skogsbränder
just nu är inte det minsta att leka
med. Det vet ni själva, genom TV.

Horisönten ryckte.också ut, för-
hållandevis blixtsnabbt och med en
sammanbiten tanke: Den här gång-
en ska dom inte lurå oss, Nu får vi
den stora rökutvecklingsbilden.

Men tji. Det var bara warta och
förbrända men släckta plättar att
skåda i markerna när Horisonten
kom störtande. Brandkåren i Fal-
köping was here (jfr Kilroy under
världskriget): Branden var släckt.
Den hann inte få någon omfattning
innan Falköpings brandkår var diir
med sina bildfördiirvande sprutor.
Vi har tidigare anmärkt på för-
hållandet.

Däremot fick vi ovanstående vän-
stertrafiksituation. Det intriiffade
nämligen att stora brandvagnen
fick ett funktionsfel - flåiktrem-
men hade pajat - och försiktigt

måste föras till sidan. Det skedde
där det var möjiigt, på vänster sida

- Fröjevägen är så där en arms-
längd bred.

Samtidigt var höbäigningstrafi-
ken intensiv i området denna lant-
mannavänliga dag, och vissa tro-
fikprobiem uppstod. Som här ovan
när Acke, vov, ]ämpade hem ett

ordentligt hölass. Han måste möta
till vänster för att ta sig fram. Men
det gick vägen.

PS. Acke hade två sommarflickor
dolda { höet på gammaldags ro-
mantiska maner. Men han sa inte
ett ord om vad de hette och inte
ett knyst om deras telefonnummer,
trots att vi frågade om det.

KINNEVEDS
Röda Korskrets 

i

anorduar torsd. den 7517 k'1.,1

13.00 resa med buss för de I
ii,Idre inorn kretsens verksam- |
hetsom.råde, Kinnwed, Vår- |
kumla och Luttaa. Välkomna
äro aIIa, sof,n äro födda 1901 i

eller tidigare. IvIa,ikrar följas åt 
1

oavsett ålder. Påstigdng kan
slke vid ftOkietsrgaraen, Sh!t-
arp och lruttra. Anrnäan m-
nast tisdag å tel. 331 36,
330 06, 330 93, 331 39.

Kinneveds Rötlakorskretr

Dahl6n, som tidigare varit folkskol-
lärare I Slutarp och viil känner till
Falbygden, blev en givande bekant-
skap. Och sällan har man väl skrat-
tat hjärtiigare under någon bussut-
färd än man nu gjorde på Hofsnäs,
när rektor Dahl6n kom in i berättar-
tagen, Det blev Falbygdshistorier på
ett språk som resenärerna kände
igen. Rekor Dahlön gav också in-
ledningwis en kort historik, över
bygden och "gårdarna runt sjön" för
att citera Birgit Sparre.

Britt-i\Iarie sjöng flera visor av
kända diktare och ledde allsång,
Hembygdstävlingens själte avsnitt
leddes av Gunnar Svärd. Bröderna
Scherman saknades inte heller den-
na gång bland pristagarna, men
många fler konkurrerade med dem
denna gång. Vem som kommer att
eegra I slutstrid är därför ovlsst. Än-
nu återstår Ju llera tävlingar.

llemvägen gick över Vegby och
Marbäck, Det blev en vacker mån-
lkensfärd utmed Åsunden innan man
nåcklo i* i Ulricehamn"

I(and f. d, falbygdsbo möne

Go dtemplarbusserus res eniirer
ti/+-+l-

över ett lfi)-tal resenärer förde

Falköpings IOGI-NTO till Xols-

niis rnrika horrgård t Ulrtcehmns-
trahten t månilags kväll. God-

templarbussen fick sätta tlll en

exhabuss, vllket var mor än man

trott I remestertiden. Ändå kunils

man lnte ta neil alla som vlllc
meil.

Från Ulricebamn tog man färden
väster om Äsr.rnden, över Tviined
och Dannike, varefter man fortsattc
ner över Forsa. Vägen hiir är av un-
derbar naturskönhet' Man åkte förbl
Torpa rlott och kom så ner till Hofs-
niis, som nu förvaltas av Borås ståd

och där man ordnat med servering'
Gott kaffe och smörgåsar väntade nu
resenärerna'

Bussarnas ryelmän John Karlsson
crch Gunnar Karlsson inledde med

välkomstmusik och kvällens buswi-
sa sjöngs som allsång. Som medver-
kande utöver bussens ordinarie per-
sonal hade rnan inbjudit rektor Val-
ter Dahl6n, Hökerum, och Brttt-
Marie Karlsson, SlutarP. Rektor

Rektor Valter Dahl6n, f.d. lärare
t Slutarp, berättar Falbygdshisto-
rle.r för Godtemplarbussens rese-
nären



Ater Varins-debatt i Frökind\) €l+->r.

Kommunal musikskola i host
"X'&llot" Våring trlev åter tlebattämne när Frökinds kommunfullmäktige i tisdags kväll

höll "sommor-samm&nt1lifls" - r'i gissar att Frökintl är tämligen ensam om att ha full-
mäktigosammanträde i juli. Många leilamöter var också frånvarande, en del av dem er-
satta mod suppleanter. Det dår med suppleantskapet åstadkom för övrigt en lätt förvir-
ring inför sammanträdets början. Leilamoten Sten Ahlqvist skulle orsättas av supplearrt
och han sjäIv kollat en av dem som stod på partiets Iista till fullmäktige. Men tlenne till-
hörrle inte ilo suppleanter sonl fastställts av länsstyrelsen och måste alltså avstå från full-
möktigeplats ooh siitta sig blanrl åhörarna.

Ordföranden .drne Olson öppnade i 
Gunnar Larsson' och nätnnde ock*-å

semmanträdet med ett väikommen i 
ett annat sl<äl till bifall: under en

till Vebster Gustafsson. Han har ,1- |övelgånSspetiod kommer Våring ati

nalkamrern från nämnda aatum I Gunnar Lalsson: Ja!

Hr Gustaf Gustafsson efterlyste en
plan för arbetena. Även han ansåg
att man skuile skjuta på anslaget
tills budgeten gjc,rdes upp.

Gunna,r Larsson: Detta är ett an-
slag till vägföreningen. Vi ?rar,ingen
anledning detaljgranska föreningens
arbete.

Beslutet blev att vägföreningen får
sina 150.000 kr.,.,fördelat på tre år.
Mot beslutet reserv-erade sig hrr
Gunnar Johansson och Gustaf Guc-
tafsson.

En ändrad lydelse av Normalpen-
sionsreglementet antogs. De insam-
lade namnunderskrifterna i eam-
band med tillsättande av kommunal-
kamftrstjänsten lades till handling-
arna. 1500 kr. anslogs för att lägga
ner rör i ett dike vid Liskängsom-
irådet - diket har länge utgjort en
fara för barn i området. Socialnärnn-
den be'./iljades 1000 kr. för utökad
fotvård. Pensionärerna vid Frökinds-
går'den har redan rätt till fii fotvård
och denna skaii nu även omfatta
personer som är föremål.för uppsö-
kande verksamhet.

Musikshola

Från i htiet kommer Frökind ett få
kommunal musikskola, Utan dlqkus-
sion anslog fuilmäktige ett invel(e*
lingsanslag på 5.425 kr. och ett driftsL

digars varit ledamot av fultmäktige I 
få en reduceracl pctision om beslut

oeh har nu v'tc in efter avlidne I 
inte fattas om pensionstillägg. I stäl-

våring-frågan gältde ttet bordtagda i 1, o."il]q den retloaktiva lönen.

ärendet om kommunalkamrer U6- | 
Denna tit e{t restritat&rri$' ientrain

ringe lönegradsptacerins fr.ån 1 ja- l{?.{il4qluj.qT,,,P. .in,", nr)cket atl"

nuari 19?0. r enlighet med rekonr- I 
cdra ät' säde Gunnar 

-Larsson'

Gert Johansson, Iet för sådant tillägg är det bättre

mendationer från Svenska Kommun- | Gunnar Johansson: Vi skall inte

förbundet och Svenska Kommunal_ | 
behöva fattå beslut under hot. Är

tjänåtemannaftj.rbundet hade tooln- ld" centrala priterna så enväldiga att

munstyrelsen för'eslagit, att kommu- | 
de, kan besluta åt kommunen?

skulle placeras i lönegrad KA 19 lö-
neklass 22. I pengar betyder det att
kommunalkamrern skulle få knappt
5.500 kr. retroaktivt.

Ledamoten Gunnar Johansson r*-
kade avslag och den efterföljande
debatten hölls mellan honom och
partibrodern Gunnar Larsson, ord-
förande i kommunstyrelsen. Gunnar
Johansson fann det märkligt att, när
en enig kommunalnämncl och ett
enigt fullmäktige fastställt arvoclet
för 1970 och detta inte ftl:anlett nå-
got krav från kommunalkamreln
man nu, när beslutet för iänge sedalr
vunnit laga kraft och ett halvt år eI-
ter det att arvodet betalts ut, säger
att det var fel. Vad är anleilning till
att kommunalnämnden ändrat upp-

Gunnar Johansson: I så faI] irirrll
vi inte tala om demokrati, när fatta-
de lagfästa beslut kan rivas upp.

Gunnar Larsson: Vi måste föl ja
centrala förhandlingar. Vi borde fat-
tat beslut om lör'ien i början av 1970,

då ci,-kulärer.r från förhandlingarna i
december 1969 kom.

Två förslae tanns allt"å inftit be-
sl u t- a 

^l s t.om-munsiyn iie rls, d Fl j
Gunnar Johanssons avslagsyrkande.
Orclföranden frågade och fann att
kommunstyrelsens för"slag bifallits.
Trots en lång paus innan klubbart
föll begärdes inte votering. Mot be-
slutet rreserverade sig Gunnar Jo-
hanssotr.

Asfaltering

fattning i fiåga om lönen? Hr Gun-,1 De båda ,,Gunnar,, debatterade ll anslag på 9.000 kr. Intresset för en

I nar Johansson undrade också: vem ii octsa i det anclra av ärende'a "66 | 
musikskola är stort i kommunen och

llegäroe utreciningen om hr vårings/lförorsakade debatt, nämligen ansla-1 kulturnämnden har tagit kontakt
llöneförhållanden? I skrivelsen fra,r 1..+ tilr r{in^orn-s.lrr}crnc rri.iarär_rmed personer som är villiga åta sig

lKommunauiänstemarlnåför'bundet li"tr-."'un-*;;;t;;;;;. 
'o!*lia unclervisning och lerlning av musik-

I sägs ati varing anställdes som u".- ll """i"* * it.o* kr. för asfalt.,.ing skolan. Eleverna beräknas betala cn
jmunalkamrer 196? och utredningenllutt gIto" i samhällena,. fördetat päl terrrinsavgiit på 10 kr' för rytmsång,

lbygger på detta. Men vem heir an- li t"" a". I{ommunen skal svara för i 15 lc. för blockflöjt och 30 kr. för
lställt Våring som kommunalkamrer?llknsrrrderuo för nedläggning av dag- | Eitar- och pianoundervisning. Spel-

lo"t tt"" inte Frötinos t(ommun ci".t. li;;;r;;;;;sr.. beräknad kostna<rlua.ct<er-octr lilockrlöjter får eieverna

lDet linns inget protokoll, inget re- llrm.ooo kr. Med hänsyn till att asfal- | 
tJi'I-1 lopu' ..-- - .__

lslut. Han har haft olika titlar ochlllerins inte i stöire utsträckning kan| 5.000 kt'.-ställd_es-till_kommunsty-

11967 gioroes en framstätlning frånllr.o--" i gång i år föreslås att an-l retse,nl fötfogande^för bekostnad åv

lkommunalnämnden att vårings lislae"t i ar ntir :lu.ooo kr. Denna .u*- | utrednin8ar angående åldringsbo-

I 
tjänstebeteckning skutte vara kom- ll .r,, tinn. upptagen i kommunens I 

stadsförbättt'inest.a1..

lmunarkam,rer. i;änstemannens titet il;;;#.;, långtidsplanering. Gun- ]l .n]' u."i:'d. ne.1iättning av änstu+-

lblev alltså kornmunatkamrer, men l1;;;;;;"...n föreslog att man .xur- il 
nl."sY*ttl. 

.b.1i11.19:s. .Barnavåtcls-
nåson rörändrlng i arbetsu,::'i::f,: 

I ;'J'i; ; ;:*ll.i:i !1.;fr_,1"" i ffiä1:. å.ij,,.,iilå1ä11,"äJåä.skedde inte. Gunnar Johansson kräv- | 1 samband med statförslaget i okto- i|de också besked om u" 
51T..::l' i il ;;;;ft'*#;;;åä lor a1n il'T:"äläffi1,*r'rö,r ?00 kr.ställdes från Svenska Kommun- | ekonomiska situationen. Gunnar f,tjänstena.narör'bundet. | ;äil;, t;;";;-;""";-;;;; [:::"^:::,^1:T: 

t:?,",tj::;:1'::"-
Gunnar Larsson: Fram ti1l 19?0 ha- i ;ä;;";;. å*"r"åt.u"'ri,"årt"r", li 

nar Gustafsson till Lokal Frökind'
de våring en arvodesberattning. 

"åI ;;'^rj*.-il;";;;";;;;; II tin teaamot i hemhjälpsnämnden

rogs dessa bort och de tidrgare inne- i länet har lägre skatt än Frökind, J"u,lu": -nr9]1 *lt:.tY'^:::T:::'
harr'arns av arvodesbe!€ö+rhihd^r-- ;;_*. ;"-;;;r;;; l:.1 .o- 'yot*l: :11,?it 

Gustafsson,

betraktades .o,r, t;anrtu*a'i-#riffr ' leaan 
z 

. -l Brismene. Som ombuct vicl lantmä-

il"itr?i,1'l,Tåä'ä"1T"'#i ;:: r I 
i'*å:":H""'"å","'åJ$i:',;:"'ä; 

t 
::;'il:::äså 

vardes Eiof -Feh'

tatning. Kommunförbunclet har i stn I l ä" ett kraftigt åtagande från lägför- G
utredning om pensionen gått ut från | | eningens sida och det är väsentligt

att Vårr'ing skall ptaceras i 22', 1;;r',u- | | att arbetena med dagvattenled-

klassen. Om vi inte går med på aen j I 
nin8arna kan påbörias innan tjälen

föreslagna lönen finns risk för att I Låar 1 lorden'
kommunen förklaras i blockad, satte I

Kommunalkamrern
som blev

t+7>
Hilding Våring -n.

n'.d, kommunalkamrern t Ff. lshtt
Ililding Vårtng - vad blev dct av
honom sedån han under eA fiirldr!.
na omstiindlgheter fick eluh fr
tjänst t kommunen? Jq han Då-
triiffas I hitgönskiig välmåga mm
ssmedenzikarle på Jordbnrkekam
kontor I olika samhällen. Fiiret vrr
han två veckor I Kiittilstorp, förra
veckan var han I Floby, innerrarande
vecka är han I Äsarp. På Flobyk"crt
skall han fortsätta att.vikartera två
veckor med börJan den 23 augustL

Arbetet på Jordbrukskassan har va-
rit mycket trevligt, säger hr Vårlng.
Där har Jag fått kontakt med trev-
llga och eympatlska kunder, och önr-
riga anstäIlda har gjort allt fih att
hjälpa mig till rätta" Samarbetet har
vårit mycket'gott och lättsemL Elter
dessa tre veckor har Jag tngen lilag-
tan tlllbaka tlll stressn på kounu-
nalkontoret.

IIr Våring har tillrört ctyrelsen fih
Falköpingr JordburL*a:ra nad€r. @-
krlng !em.fcin-år. Ätt tå pr.akt!*t.rc-
beta för röieli#n hdr ytterligri*ddåtrkt
hans intre$ser.för denn+
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Kinneveds Röda Kors' simskola
börjar på måndag i Odenbadet. 95

elever är anmälda. Buss avgår från
Axtorp 8.45 och är i Kinnarp 9.00.

Bussen går som tidigare över Vår-
kumla och Slutarp. Den tidiga av-
gångstiden första dagen beror på att
barnen har att lösa badkort.

Ifinnarps IF
arrangerar
FM-friidrott
Kinnarps IF står den 1 augusti som

arrangör för Falb)'gdsmästemkapon I
friidrott. Tävlingarna går på förmitl-
dagen på Kinnemo och följande gre-
nar skall avgöras: l{n neter, 400 n€-
ter, 1500 meter, stafett 1fl10 m, kula,
iliskus, spjut, höjtl, stav, längd. In-
bjudan har utgått till sju lörenbgar
och annrälan skall vara NIF tilI.
handa senast på tisdag.Lyckat som vanligt. Det konstate-

fåde de över 50 resenärerna efter
Kinneveds Röda Kors-krets traditio-
hella sommarutfärd för pensionärer.
Röda Kors-kretsens trådition är upp-
skattad och många pensionärer kom-
rner åter år från år. När bussen i
torsdags startade för årets utfärd ha-
de.51-pensionärer tagit plats - och
det betydcle så många som brrssen
kan ta. Med Röda Korsorclföranden
Göran Andersson som "bäs" gjordes
första uppehållet vid Riks-Ost i
Stenstorp, där platschefen tog emot,
visade runt, inforrnerade öm ost och
bjöd på smakprov.

'rökindspensionärer på sommarutfärd
som 1är lasta 12 kubik, och vidafe
fram till Billingehus. Billingehus-
prästen Lars Edvin Nilsing tog emot
och inledde en kort andakt. Han be-
rättade orn kyrkan, som ägs av Ska-
ra stift och som finansieras genom
kollel<ter och gåvor. Från kyrkan
flyttade man sig in i restaurangen,
där kaffe vär,tade. Medan det dracks
berättade intendenten på Billingehus,
Folke JaDsson, om anläggningen, som
rnan sedan hade tillfä]le att vandrå
rgenom.

Inför hemresan fortsatte man den
lilla vägen förbi Billingehus över
Lerdala och via öglunda, Varnhem
och Broddetorp vår mån så småning-
om åter hemmå i Frökind, nöjda och
belåtna efter en fin resa.

Irrån Stenstorp gick vägen förbi i
Ransiacl. där resenärerna imponera- |

des bl.a. av den väkliga grävskopan 
I

I r;rr*arp tränar på hefrliåptrutt
Slutarp åker till Västervik . . .

Einnnrps IF rknll försöl;:r iir nitsida pii sin fo{bnllsskuta untlen fyrl
rl:rg:rr i nlista vecha. Ilet hlir dii samrnantlragning på Iiinnemo lör
sarnliiga spelane unrlrr t1'ra tl:lgar meil sf-ari; på måndag. På tisdag-
hr'ällen gästar ItriIi Tirlnhoim Kin:remo och lägret avslutas på torsdags-
kr'älten med bussresa till Viinersborg och möte med IF där.

Speln:rd+. tränrren Borsc Thern har under somrnaruppehållet fått
sift skadade knii undergökt, men lrots att det varken handlar om ska-
dade letlband eller menisk ijrnnrar knät forffarande. Klara för höstspel
är' tloel< unrler vfi1ren skatlaile Ciaes-Görnn Göransson, Conny Qvist och
Tord Tor,,tcns:on.

Slutarps IF, sonr för närvarande ligger på jumboplats I div. VI, re-
ser den 29 juli på träningslligen lill lästervik under lyra dagar. Någon
nratclr liornmer också att spelas,

Kommunalkontoret i Kinnarp har I Grahn' Han är 32 år och kommer

bytt tbesättning. Redan den 1 juli 
l närmast från kommunalkontoret i

tiltträdde fru Inger Persson sin tjänst I }{ark'
corn kontorist. I torsdags - den 15 | Nye Lam"eren Göte Grahn tilt-
JuIi - börJado nya karnroren Giite | .sammans med fru Inger Fersson

KINNARP
IF Daimklubb anordnar siill-
skapsresa till Giiteborg med
b'uss lördagen den 31/7.
Avresa från Kinnarps pensio-
nat kl. 7.30.

Anrnälan pr tel. 333 62,33432
senasrt 26/7. Även icke med-

lemmar välkornna.

lr
;l



Frökind övertar skötseln
av kommnnens lekplatser?

F'rökinds kommunstyrelse har hållit sammanträde. Kom.
munstyrelsen beslutaile föreslå fullmäktige inrättande av
en tjänst som deltidsanställil bibliotekarie med en tjänstgö-
ring av cirka 320 timmar por år. Biblioteket skall håIlas öp;
pet två timmar två gånger por vecko uniler titlen 1 okt.-
30 april, samt under året i övrigt två timmar en gång i vec'
kan. I)en titligare fungerande hiblioteksnämnden skulle
uppgå i kommunens kulturnämnd. zzl+.?t.

Till ny ledamot i styrelsen för
Frökinds Hyresbostäder efter Elof
Rehn, som begärt befrielse från upp-
draget, valdes Anders Andersson,
Västerhaga, Slutarp, oeh till person-
liga suppleanter I samma styrelse ut-
sågs Lennart Karl6n, Slutarp, och
Helge Olof Cerlsson, Kinna-rp.

Kinnarps samhällsförening hade i
skrivelsG begärt, att kommunen 1S
grund ev föreningens upplösning
skulle övertaga skötsel och under-
håll av lekplatserna i Kinnarp. För-
eningens tillgångar skulle överföras
tlll kommunen. Elol Rahn fick i upp-
drag att vidtala tämplig person att
sköta lekplatserns till årets slut.
Tillsammans med Inge Eckerlid skul-
Ie Ellof Rehn utreda fiågan om lek-
platsernas fortsatta handhavande.

Vid sammanträde med represen-
tanter för naturvårdsverket, länssty-
relsen och !'iak hade frågan om till"
byggnad av renirigst'ötsket aistlrta-.
rats. Förslag hade framkommlt om
s. k. kemisk rening, s. k. tredje ste-

get. Härvid hade föreslagits utnytt-
jandet av de befintliga anläggninge-
delarna med en påbyggnad av flock-
ning, eftersedimentering, klorkon-
takt, kemisk silo och slamfickor som
mest ekonomiskt. Kommunstyrelsen
beslutade att den fortsatta utred-
ningen sker efter detta program.

Eksjöhus AB hade gjort ansökan
om dispositionsrätt ttll fyra bygg-
nadstomter å fastlgheten Slutarp 7:$.
Byggnadsnämnden hade tillstyrkt
framställningen med det förbehåIlet
att om privatpersoner skulle vara in-
tresserade av dessa tomter bör dc
lämnas färeträde. Dispositionsrätten
skulle gälla under ett år. Kommun-
styrelsen beslutade i enlighet här-
med.

Sttftelsen Frökinds Hyreeboetäder
hade hos fullmäktige hemställt om
bidrag till grundfonden, 1 proc, av
det förvaltade fastighetskapitalet på
1.200.000 kr., eller ett bidrag på 12mo
kr. för de eenast uppförda fler{a-
milJdlusen I Slutarp ?r 41 och äassle
2:80. Komrnunstyrelsen tillstyrker
belopp€t och att det tages ur all-
männa lnvesterlngsfonden, Likarå
tillstyrkes att kommunal borgen för
dessa fastigheter tecknag för ett be-
lopp av 350.flX) kr.

Kommunstyrelsen beelutade ett
kommunalkamrer Gtite Grahn I av-
vaktan på lönegradsplacering Hn
kommunförbundet skall avlönas efter
KA ä"

Kommunstyrelsen beslutade att ut-
tala sitt tack till den avgångne kom-
munalkamrern Hilding Vårtng för
hans arbete i kommunens tjänst och
uppdrog åt sin ordförande Gunnar
Larrsson att lnköpa en minnesgåva.

Beslutades att lägenheten nr 1I I
Hassleberg, Kinnarp, reserverar för
kommunens räkning tills vldare.
Kommunstyrelsen beslutade tillnätta
en kommitt6 bestående av Gunnar
Larsson, Göte Grahn, Etof Rehn och
Inger Persson, för utnedning av or-
ganisationen på kommunalkontOret

FRöKINDS kommun
AnrnEilaar till lcxkskolar för
barnr flödda -65 osh -66 till t€il.
330 08.
Lehskolran början 2318.
Baruardrdsnltmdlsn

Kinnemo
KINNARP

I kväI,l kl. 19.00

IFK Tidaholm-
Kinnarps lF

ManHg eller kvinnlig

KONTORIST
er,håller omg. ansfålilning.

AB Kinnarps Kontorsmöbler"
TeI. 05L5/333 70.

KINNARP
Välvårdad . villa med
trevligt läge, byggd
1950 och innehållan'de
5 rurn och kök, badrurn
ooh toalett. Käl'lare m.
tvättstuga, hobbymrn,
föryåd, garage sarnt
pannnrm med o'ljeeild-
ninE.

i

u{t

4.
&
-{ffi

&
s.
s-

Till avbytare vid kommunenr va-
verk utsågs Thure Petterssor\ Hals-
arp, Kinnarp g6nstgöringen skulle
On$at{a den ord,'$dattningnhevjrftr*
semester, varannan lördag+öndag
samt va.rannan större helg. Kostna-
den beräknades till 3.500 å 4.0(X) &r.
per år.

SPARBANKERNAS
TIASTIGHETsBYIEÄ

Storgatan 7--9, F alköping
Tel. 134 25
Bost.tel. 122 48, 135 84

Skuruborg på aiig bli 'lågl,urudsliin"

Suurta kor rytcker frum påFuthygd,en

z4+'rt.
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Ifinnarps IF tvingas upphöra
med Falbygflsmä?fgrslcaPen ?

il-*

Skall Kiunarps IF tviugas
upphör6, metl att arra,Eger&
FatrbygtlsmöstershaJr i fri'

. . idr.ott ? Deu fråg*n stiiller
man sig efter årets tåvlingar
sorn avhölls på Kinnemo i
söndags, Flera anrnälcla
iilrottsmän uteblev helt en'
lieit frirn tävlingarna och
frirn ledniugens sicla tvekar
rnau inte att tala onr dålig
sjålvdisciplin. ['[an menar
också att det nu gått så långt
att det är tveksamt om fler
tävlingar kan genomlöras.
För' att ta ett exemPel: Till
söndagens 100-metetslttpp var
sex löpare anmälda. Tre a.v

dessa utetllev. På 40- och 50'
taletr gicli 100-metersloPPet
ofta i tre, fyra heat.

:;ri:i:::l,::l:::

som tillsammåns med n)'e träuaren
Bo Thern hållit i arraugemangen -
beräknar att i genomsnitt arton spe-

Iare stäitt upp på träningspasseu. En

siffra att vara nöjd med.

Här de fullständiga resultaten:
Löpning 100 m: 1) Bengt Georgs-

son, Kinnarps IF 12,1; 2) Lars-Johan
Björk, Albion 1i1,2; 3) Benet Anders-
son, Kinnarps IF 13,5. 3 st. uteblev
från start.

Löpning {Xl m: 1) Lars-Johan
Björk, Albion 56,6; 2) Gunnar Wass,
Wilske 65.8.

Löpning 1500 rr: 1) Jan-Otof An-
dersson, Wilske 4.32,1; 2) Sven An-
dersson, Albion 4.,12,1; 3) Gnnnar
Wass, Wilske 4.52,8. 2 uteblev från
start.

Löpning 5.000 rn: 1) Jan-Olof An-
dersson, Wilske 17.29,6; 2) Sven An-
dersson, Albion 17.40,0. yngve Wass
ställde ej upp på grund av skada.

Kula: 1) Jan-Olof Ahlin, Åsarp
11,58; 2) Rune Kylk, Witske 10,?9:
3) Bengt Georgsson, Kinnarp 10,66;
4) I{jel1 Hoffman, Broddetorp 8,80.
2 uteblev från start.

Diskus: 1) Jan-Olof Ahlin. Åsarp
32,95; 2) Ronny Hallin, Wilske 31,92;
3) Kjell l{off man, Brodcietorp 19,65.
2 uteblev {r'ån start.

Spjut: 1) Bengt Anclersson, Kinn-
arp 44,07; 2) Rune I{yr}<, Wilske 41.88
3) Tomas Westerberg, Kinnarp 23,46.
3 utebiev från start.

Höjtt: 1) Conny Qvist, Kinnarp 1,60;
2) Ronny Hallin, Wilske 1,b0: 3) Kris-
ter Johansson, Kinnarp 1,40. 3 ute-
blev från start.

Längd: 1) Bengt Andersson, Kinn-
arp 5,66; 2) Bengt Georgsson, Kinn-
årp 5,40; 3) Lars-Johan Björk, At-
bicm 5,12. 3 uteblev från srarr.

Stav: 1) Conny Qvist, Kinnarp 2.70;
2) Jan-Olof Ahtin, Åsarp 2,62; 3) Ru-
ne Kyrk, Wilske 2,52,

Kinnarps IF stormar fram.



KINNEVED
FBILUFTSGUDSTJÄNST
i Axtorp söndag kl. 14. Gösta
Karlsson, Hagnerutl. Kaffeser-
vering. - Varmt välkomna !

Kyrkobrötlerna
Pastorsämbetet.

Friluftsgurtstjänst i axtorp d/t'lr'
På söndag anordnar Kinneveds

kyrkobrödrakör: den sedvanliga fri-
luftsgudstjänsten i Axtorp. I år med-
verkar kyrkobrödernas stiftsordfö-
rande Gösta Karlsson med predikan.
För musiken svårara kantcr Marga-
reta Thor och gudstjänsten leds av
kyrkoh. Hagnerud.

Servering kommer även att anord-
nas. Vid regn samias man i försam-
lingssalen.

$lutårp-Valtorp 3-3
Tisdagskr'ällens måtch På Tånga-

vallen slutade rrred uddarnålsvinst för
hemr':ralaget Slutarp efter att Valtorp
haft det mesta av spelei i slutskedet
av matchen. Ställningen i haivtid var
2-2 efter två mål av hemmalagets
Roger Andersson och mål av Håkan
Torell och Arne Westerling för gäs-

ternå. En stund in på andra perioden
avgjoldes matchen, då Lennart Rut-
man spelades fram av Roger Anders-
son och från nära hål] kunde s]å in

Båda lagen tycktes ha en del ogjort
i iräningsväg även om Valtorp hade

ett säkrare passningsspel än vad Siut-
arp kunde visa upp.

Hemmalaget som senaste vecko-
skiftet legat på träningsläger sakna-
de i dagens lag bl.a. Thomas Petters-
son och Christer Stenkvist. Bästa
insatsen gjordes av Gustav Eckerlid
i målet och bra var för övrigt i för-
svaret Bo Eklöf. Roger Ändersson
s'varade, som nämnts, för två mål och
hade andel i det tredje, men var
trots detta inte helt övertygande. Val-
torps-elvan svarade för ett piggt spel,
speciellt i kedjan där Bo Gustavsson
genom sin snabbhet var ett orosmo-
ment. Arne lvesterling svarade också
för bra insatser i ett för övrigt jämnt
1ag.

Domare var Leif Lundgren, Slut-
ar'' *t'\ 

Geson

t4t'tt'Lekskolan i Frökind
börjar måndagen den 23 aug. Anmä-
Ian av 5-6-åringar i kommunen bör
ske omgående tlll barnavårdsnämn-
den.

Ny "svinaherde"
Sörby svingård i Kinnarp har bytt

ägare. Håkan Silvander har i dagar-
na överiåtit sin röreise till Arne
Thuresson, Hatlsarp, Kinnarp. Sil-
vander har drivit rörelsen i tjugo år.

'Blecka' ma,tchuinnure

Bengt Georgsson var piggast av
gästernas anfailsspelare. Ein fin ttll-
gång var också målvakten Bengt
Alexandersson, som svarade för en
rad säkra ingripanden.

över huvud svarade Kinnarp för
en kämpainsats, där mittfältets Ro-
land Moberg och försvarets Bo Jo-
hansson får överbetyg jämte de redan

i f{innarps z-l-ma,tch
I{innarps IF fick en bra höststart i fotbollsfyran lsnom seger med 2-1

i lördagens bortamöte mot IFK Hällingsjö, &-1 blev gästernas segersiff-
ror sedan Bengt "Blecka" Georgsson svaraile lör tråda målen. Han gjordo

ll.-1 i den 41:a min., varpå henmalaget kvitt€råale efte,r nltton minut€rs

spel i'artlra halvtek, Det var Roy Karlsson, som sklckade in den bollen.
Segermålet föll tyra minuter före full tiö Etter hörna hamnado bollen
horg "Blecka", som inte val sen att uhryttja ilen chansen. Wlg_?l .

nämnda.
Hällingsjö hade en bra målvakt i

Sören Andersson vidare kan Roy
Karlsson nämnas.

Efter tre 1-1-matcher mellan de
två lagen bröt nu Kinnarp den raden.
1969 slutade båda matcher med de-
lad pott och i vårmötet på Kinnemo
blev det åtel oavgjort resultat.

Bosse Thern
meniskskadad

Kinnarps IF:s spelantle tränare
Bo Thern är borta ur fotbollsle-
ken för den här säsongen. Ilans
knäskarla uniler r'årsäsongen har
inte läkts och nu har tlet konstate-
rats att clet är fråga om en ska-
dad menisk.

Från Kinnarps horisont meddelas
vidare att en av de främsta reserv-
spelarna, Sta{fan Nielsen, fått kort
karens till Falköpings BK. IIan
återfinns alltså i FBK-dressen un-
der hösten.

Bengt "Blecka" Georgsson

FRöKINDSBOR
Deltag i motionshlubbens cy-
kelrundor 6 torsd,agar frarn-
över med början den 12 aug.
Strart vid Kinnarps Central-
srkoila 18.30-19.30. Startav-
gift 1:-.
Vid sammanlagt 500 startande
utlottas en cykel.
Vi fortrsätter som vailligt var-
je t'isdag frarn till den 28 sept.
nde+ sedvanliga motionsrun-
dan. VÄLKOMNA!

Mofion*lubben

Dagmamma
finnes i Slutarp. Tel. 331 55.

Enrurnslägenhet
hyresledig i Slutarp.
Tel. 331 06.

I{"omrnunal mu sik sk ol,u

fö, Fröhinds-eleaer Hr+r'

Kommunal musikskola inrättas i 
'tr'röklnd från och med i höst. Kul- |

turnämnden har fått t uPPdrag att 
I

sköta administrationen och undervls- |
ningen komrner att förläggas utanför'
skolans schema.

Eleverna k'an välja På följande:
rltmsång, blockflöJt' gitan och pia-
no. Rytmsången är en utvidgning av
skolsången på lågstadiet med an-
vändande av rytminstrument. Barnen
får också lära sig noter.

Formulär att fYlla i har 'genom

Kulturnämndens försorg distribue-
rats. Senast på tisdag skall anmäl-
ningarna vara nämnden tillhanda.

cj'kölilihilör
Motionsklubben i Frökind anord-

nar sex torsdagar cykelrundor. Start
sker den 12 augusti. Den seävanliga
motionsrundan fc,ltsätter varje tiSdag

iitl den 28 september.

Slutarps lF: Gustarz Eckerlid, An-
ders Eckerlid, Kjell Karlstedt, Per-
OIof Gustavsson, Lennarl Pettersson,
I{ennet AnCerssc,'n, Roger Andersson,
Gunnar Samuelsson, Bengt Hermans-
son, Lennart Ruthman, Krister Sten-
kvist, Äke Samuelsson, Jan Anders-
son, Håkan Karlstedt. Match mot Äs-
arp idäg. Samling Tångavallen 12.15.

Slutarp B: Ulf Karl6n, Leif Svens-
son. Lots Hafbauer, Jan Andersson,
Ingvar Johansson, Äke Samuelsson,
[,eif Ekbon, Lennart Ljus, Gunnar
Samuelsson, Tomas Andersson, John-
ny Karlstedt, Bengt Hermansson,
Jan-Ola Lejfner, Bengt Andersson,
Crister Stenqvist, Börje Gustavsso'n.
I\Iatch mot Tomten B måndag. Sam-
ling Nlobergs 18.

Slutaqr-Åsa4r {-i
Det var nära att Åsarp kunde no-

terat en storseger över hemmalaget
Slutarp i lördagens Tångavalls-
match. När c:a tjugo minuter åter-
stod att spela hade Asarp ledning
med 5-1 men lyckades tnte hålla
denna tiden ut. Slutarp gjorde sitt
första mål vid ställningen 0-3 ge-
nom Lennart Rutman och det var
han jämte Roger Andersson Bom

svarade fö|r målen i slutskedet av
uppgörelsen, där bl. a. den sistnämn-
de gjorde mål på straff.

Den ungdomliga Äsarps-elvan vi-
sade upp ett rappt och bra spel och
tycktes därtill ha den rätta spetgläd-
jen, vilket saknades på de flesta håll
i hemmalaget. Torbjörn Seveborg
var en stark,kugge i fynbackslinjen
och här märktes också den spelande
tränaren, Arne Rehn, som med sin
blotta närvaro satte sig i respekt hos
hemmalagets forwards. På mi.ttfäl-
tet.gjorde Tommy Nero en bra insats,
medan {.rion Sören Vilgotsson -Lars-Äke lcing - Ingemar Pett€rs-
son, som de bästa framåt. De två
sistnämnda svarade.för samtliga mål,
varav Ingemar Pettersson gjorde tre
stycken och även hade fina tillfäI-
len att öka sin målskörcl där bl. a.
måIställningen var i vägen en gång.

Thomas Pettersson, Bo Elklöf,
Chrrister Stenkvlst och Håkan l(arl<
stedt saknades av det ordinarle gar-
nityret i Slutarp oeh detta kom att
inverka såväl i anfall som försvan
Lite bättre takter hade nan ändock
väntat sig och på sina håll var man
nog i nonchalantaste laget,' Gustav
Eckerlid vaktade målet med såiker-
het trots de fem baklängesmålen och
hörde till de bättne i laget. Bra var
också brodern Anders men I öwigt
var det wagt besatt i de bakre leder-
na. Roger Andersson hade vissa
fråmgångår på. mittfältet bch I ked-
jan var Lennart Eckerlid en av de
aktivaste den halvlek som han del-
tog.

Leif Lundgiren, Slutarp, dömde
utan klander. Wb-Tl .

Gesca,



Södra rektorsgmrådet:
ht"to^, arli|vu.I)

Liirarläget gstt pe Fred,riksberg
Må,ngu nybörjare i f{innarpssholun

Liirarkandiilater
Inom södra rektorsområdet - dit

hör förutom Ftedriksbergsskolan
också skolorna i Vartofta, Yilestad
och Kinnarp - kommer elva lärar-
didater att vara verksåmma under
terminen, fem i Fredriksbergsskolan,
fyra i Kinnarps skola och två i Var-
tofta skola.

Många nybörJare I KinnarP
Nybörjarnas antal inom rektorFom-

rådet är störst i Kinnarp, där 39 sju-
åringar skrivits in. Det är den högsta
siffran för nybörjare På den orten
på många år! I Vartofta är nYbiir-
jarna femton och i Yllestad bara sex.

Totalt har Kinnarp inför skolstarten

| 16? elever, Vartofta 129 och Yllestad
I eo. Nv ordinarie lärare i Yllestad ef-
Iter Ragnar Håirnelius är Marianne

I Gustavsson.

tYIt-il.

Fa lbygdens skolförbund
Siidra rektorsornråtlet

Hösttorminen 19?1 börjar onsdagen tlen 18 aug. enl. nedanst'

.Fredriksbergsskolan
08.00 Lirarna s,amlas i Iärarrummet
08.30 Upprop i aulan åk 7 och 8
10.00 Upprop i airilan åk 9. Hemres'a för eleverna 11.00.

Högstadieelever i åk 9 från Frökinds kornmun hänvisas till
Kyrkerörsskolan åk ? och 8 till Fredrikstbergsskolan.

Skorlskjutsar: Elever från Frökinds korrnrnun reser meil Linje-
buss ortlinarie tur.
finnarps, Vartofta och Yllestads skolor
Upprop 10.00. Sko,ldagen slutar 12.00.

Tider för sko,lskjutsar:

Kinnarp: 1. Döve 08.00. 2. Rogestorp 08.00' 3. Halsäng

Mönarp 0?.55, kv mot Slättäng 08.20.

Vantofta: 1. Uddag. kv 08.25, Karleby k:a 08.30. 2. Kordam
08.00, Korsg. Åsle 08.10, Agnestad 08.25, Smeby 08.35. 3. Fa-
Iekv.08.00, Kälverie kv 08.05, Näs 08.10, V. Åsaka k:a 08.20'

öja 08.25.

Yllestad: 1. Kyrkeslätt 0?.50. 2. Kv mot Brantlsbygget 08.10'

Kr"ons, Guddarp 08.20. 3. Kv m,ot Trälshed 08.30.

Första dagen går samtliga skjnrtsar 1 timme senare.

Upplysningar lärnnas pr tel. 185 00.

Samtiliga lärare ino,m rektorsornrådet samlas till koliegium på

Fre'driks,bergssko,lan 14.00.

Rektor

HöSTPREMIAR
Div IV Södra

KRONÄNGS IF.KINNARPS IF

Kinnarps IF placerat Bengt "Blec-
I(a" Georgsson mellan mästolparna i

1sönilagskvällens viktiga match på
Ilinnemo mot Kronäng. Anledningen
är att ordinarie målvakten Bengt
Alexandersson befinner sig på Norr-

FROKIND
NTO:s stuiliecirkel anordnar
en resa till Tiveden d,en 22 8.
Resan är öppen för aila. Ring
333 00 för upplysning.

KINNEMO
söndag
kl 18.00

vicl Frö[rindsgården, Kinnarp
(vid regu inomhus) t*iindag kl.
15. Kyr'kosångare Karl FYans-
son ooh Ktrrt RYdherg.

Välkomna" tuttg.71,

VÄLKOMNA!

t{(t-?|,

Friluftsgudstjänst Bengt "Bleclca" Ceorgsson
mellan Kinnarps - stolparna

landssemester, Ersättaro på "Bleckas"
an-fallsplats blir Utric Gunnarsson,
som'saknailes i elet lag som besegra-
de llällingsjö i höstupptakten.

Kronäng inledde höstspelet med
1-{-förlust rnot Länghem och be-
finner sig två trappsteg uneler Kinn-
arp i tabellen noetl en poäng mindre
än KlF-pojharna. Vi kan förmoda att
det trlir en järnn kamp på Kinnemo.
Gästerna har flera duktiga spelare i
sitt led med målvakten llarry Hen-
d6n, försvarets Kent Blornqvist och
anfallets Jan lValclenström som de
mest namnkunniga.

Det är nu full fart i alla serier. I
tliv III är det tätt mellan given, TGIF
spelade i torsdags mot lVarta och
fortsätter i morgon på bortaplan mot
ett annat av topplagen, nämligen
GAIK på bortaplan.

I den norra div Iv-gruppen hem-
maspelar i tlag Titlaholmskamraterna
mot IFK IIjo oeir i morgon btir det

derby i Eketlalen mellan ESK och
Fröjered, En mycket viktig nnatch
för tabellbotten, där FIF ligger jum-
bo och Eketlalen näst jumbo.

I div V Falköpingsgruppen finner
vi att Timmele derbyspelar mot
Bliilsberg, att Mullsjö tar emot Flotry
och att Grolanala inleder på hemma-
plan mot Herljunga. I Skövdegrup-
pen öppnar Borgunda he,mma mot
grannen Skultorp.

Slutmp skall lörsöka kliittra uppåt
i tabellen. Har tiinkt sig en lyckail
öv Vl-start mot Naum i ilag på
Tångavallen. I denna Varagrupp av
div YI spelaf virlare Trärlet borta
mot Elmer, me<lan Vilske Xleva reser
till Vedum.

I motsvarande serie, Falköpings-
gruppen, har Sandhem hemmamöts
rned Stenstorp. Gustav Adolf drabbar
samman meil Furusjö och på Broval-
la i Valtorp spelar hommalaget mot
Kiittilstorp. Rapidarna reser slutligen
till Håvens glada gössar.

Seriestart på bred front tretyder
också att FT:s resultatserv'iao öppnar
på allvar igen. Vi anslår resultat så.
väl i dag som i morgon i ilepesch-
fönstret på Landbogatan.

07.40.

ÄLGBANAN I AXTORP, KINNEVED
håltes öppen-för träning och kompetensprov följande dagar:

Augusti: 74, 15, 2L, 22, 28, 29.
Septernber: 4, 5, 77, 78,

Arumälningstid sarntliga dagar kl. 13-15. 12 sept. tävling mot
skytteföreningen. 19 klubbmästerskap Nor:m'apokal. Arnmu-
nition till de flesta kal. tillhandahåiles vid banan' Tel. 0515/
33182, 33156, 33154. KLIPP ANNONSEN!

Lagen på l(innemo söndag
KINNARP

1. Bengt Georgsson
2. Conny Qvist
3, Bengt Persson
4. Bo Johansson
5. Anders Ek
6. Roland Moberg
7. Christer Johansson
8. Tony Persson
9. Kjeil Ahl

10. I-Tlric Gunnarsson
11. Gösta Ek
12. Äke Persson
13. Kenneth Palmqvist
Samling 17 Kinnemo,

Domare: Kjell-Åke Magnusson, Skövde.
Linjedomare: Stig Andersson och K.-8. Lundin, Skövde.

KRONÄNG

1. Harry Hend6n
2. Jan Schagerlind
3. Jonny lVlohlin
4. Kent Blomqvist
5. Sune Johansson
6. Stefan Jönsson
?. Henry Rydenholm
E. Jan Waldenström
9. Kent Larsen

10. Göran Blomqvist
11. Olle Jonsen
12. Jan-Olof Sunnerhäll
13. Göran Andr6n



FT-BESÖI( HOS T(LI]BBEI\ :

Slutarps äf'ffior pa ljusäFö eider
Idrotten centrul punkt i s&mhd\{,shi|,,d,en,

Slutarps IF för just nu en blygsam tillvaro i div Vl-fotbollen. InIör tlen
höstsäsong, som nu i dagarna tar sin början har rnan emellertirl lovat bot
och bättring. En otursvår skall fötjas av en framgångsrik höst - det är
ledarg spelare och supporters helt överens om. Fotbollen är föreningens
dominerande idrofå Har varit så alltsedan starten för 52 år sedan, då
några entusiastiska uugdomar med bl.a. Evert Sand6n i spetsen startade

Om Slutarps IF vet vi som sagt att
fotbollen är och har varit huvud-
idrotten. Tidigare ägnade sig för-
€ningens medlemmar också åt bandy
och friidrott, men de idrotterna har
sedan många år försvunnit från pro-
grammet.

Harry Nilsson vår den förste av
många ordföranden. Han följdes se-
nare av bl.a. Evert Sand6n, som age-
rade m€d klubben under åren 1934-
44. Dessförinnan hade han åren 1923-
33 varit kassör. Parallellt med ordfö-
randesysslan skötte han också lagle-
darskapet för fotbollslaget. Evert var
med från starten. Han är med än i
dag, Nu som hängiven supporter och
trogen medfdm. Det finns ytterligare
en av de gamla som inte missat någon
årsavgift sedan starten, Niis Samuels-
son är namnet.-

En veteran
Unga nya krafter hår trätt till i

flera positioner inom föreningen.
Kvar finns en veteran - Gustav Gus-
tavsgon, som funnits i medlemsregist-
ret sedan 34 år tillbaka. Han har
verket som sekreterare i 29 år o. kas-
sör I två år. Mister Geson - välkänd
för tr'T:s läsekrets som idrottsbeva-
kare inom bl.a. Frökindsräjongen -är alltså väl initierad i föreninssar-
bet€t.

Mats ilen störste
Föreningen har genom årens lopp

fostrat många framgångsrika idrotta-
re. Den störste bollspelaren av alla
är Mats Andersson. Efter 25 aktiva
bollsparkarår håller han nu hårt i
de slantar som flyter in. Han var ak-
tiv på bollplanerna från 1942 fram
till 196?. Då överlät han taktpinnen
till bl,a, sonen Roger, som nu får
exla den Anderssonska manteln vad
gäller finesser på planen. lVlats av i
dag skulle dock säkert kunna förflyt-
ta kulan med smöradresser till sina
kompisar. Han kanske rent utav be-
hövs,. .
?å- lriiatrottsarenorna minris de

trogna SIF:arna framför allt Inge
Ilalleskog, Nils Setterberg, Gillis Hal-
lagård, Gert Johansson och Mats
Dahlstrand.

Fotbollsidrotten har vårit stor. Med
6tor menar man en god position i div
V. Dit vill man igen. Snart. Vem vitl
inte minnas elljuskampen mot IFK
Falköping inför 1200 personer, mötet
med Jönköping Södra (l-2-förlust)
eller de alltid lidelsefulla derbvna
mot Kinnarps IF?

',:,ir:pu,;i7,rl,

Sll'-kvartetten Anders Andersson, Mats Andersson, Kalle Lundin och Eino Mikkola konstaterår att
Tångavallens gräsmatta är som ett salsgolv.

ma arrangeinang, som kanske kan ge

BÄDA stabilare ekonomi.
De passningar som här slagits vir

sar väl att det är en hög grad levan-
de förening, som nu går in på ett
höstvarv fyllt av ambition att ro sina
uppgifter i land.

Man vill tro bå ett gott idrottsiigt
bokslut senare i höst.

Lycka till.

föreningens idrottsäventyr på ägor tillhöruncle *tiinarp. Där ägnade man

sig åt fotbollslekar från startåret 1919 till 1933, då nnan förllyttade sig till
Tångavallen. Där finns rnan än i dag, Och där {rivs man. Trivseln kom-
mer säkert också att ökas när tlen klubbstugan någon gång fram i höst

står klar för invigning.
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munen hjälper till att bestrida kost-
naderna för avlopp. Utöver nybygget
har mån också tvingats se om om-
klädningspaviljongen. Det har varit
omfattande arbete. Ekonomiskt stöd
till Tångavallen-byggnationen räknar
man också att få från Naturvårds-
verket.

108 medlemmar
Slutarps IF av i dag har 108 med-

lemmar. Av dessa är ett 20-tal en-
gagerade i olika funktioner. Det
håndlar om många frivilliga timmar.
Tag som exempel fotbolisbasen Kalle
Lundin. Ca 45 timmar I månaden går
åt till jobbet inom SIF.

Trots att SIF befinner sig något i
dalande. vad,..tretrdifar. bol.lverhsam-
heten. vill man beteckna intresset för
föreningen sour stort,

Man vi1l tro att det kommer lju-
sare tider. Idrotten behövs i sam-
hället. Något att samlas kring, inte
minst för de yngre - föreningen har
nu tre pojklag i aktion. Lokalen på

Tångavallen kan bli en samlings-
plats. Något centralt i föreningsbil-
den. Så vill i alla fall de styrande,
tro.

De vill oekså iro att de har en mis-
sion att fylla som ungdomsforskare.
Närmare 50 ungdomar finns an-

f?Yt\.4

resor, muntrar upp spelarna och bi-
drar till trivseln. Dagens SIF:åre
kommer inte med några klagoiåtar -de vill bara ha mer engagemang
kring sin idrott. Det finns exempelvis
supporter, som kallat spelare och le-
dare tili en enkel fikaträff när det
varit lite entonigt ett tag. Sånt upp-
skattas.

Kvartett som hoppas
När vi ön tidig söndagsmorgon träf-

fade kvartetten Eino Mikkola, ord-
förande - Mats Andersson. kassör -
Kalle Lundin, fotbollsbas - och An-
ders Andersson, isbanechef och sak-
kunnig byggherre på Tångavallen -
på inspektion på bollplanens domäner

Uitfqi.g4ggs dg.pm ,yqg.S-IF har för
förhoppningar för framtiden. Ton-
gångarna gick så här:

E i n o: Min förhoppning är att vi
kan bygga upp vår ekonomi så att
vi kan premiera våra spelare, På
något sätt uppmuntra dem. Natur-
ligtvis hoppas jag att vi småningom
kan klättra uppåt ett pinnhål i se-
riesystemet.

M a t s: Fler ledare, bättre ekono-
mi och framgångar idrottsligt. Jag vill
hoppas att vi får behålia våra yngre
spelare och bygga vidare på dessa,

{-?/t\. +
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Ornsättning
Slutarps IF omsätter ca 25000 ett

normalår. Ekonomin är ett probiem.
Det blir srårare och svårare att sam-
la slantar på kistbotten. Man vill pS*
stå att danserna i den nya Loiial
Frökind inte gett önskat resuttat. Hy-
reskostnaderna är för höga. Det kom-
munala anslaget om 7000 kr plus 1000
kr för vinteridrotten (isbanan) är
välkommet, men ett påslag på någon
tusenlapp skulle kunna rätta till
finanserna ytterligare. Lotterier fåh
nu finansiera en del av verksamhe-
ten - den branschen är inte sär-
skilt lättflirtad"

Klubbhus
Nu står de ansvariga också mitt up-

pe i byggandet av en klubblokal, som
blir en verklig pärla på vallen. Den
iir kostnadsberäknad till ca 35.000 kr.
Av kommunen hår man fått ett extra
anslag på 15.fi[ kr. Det är välkomna
slantar. Man hoppas också att kom-

teckilade i medlemsmatrikeln. De
har glädje av SIF - SIF hoppas
få glädje av dem.

. Fritiden ökar och med den fritids-
problemen. Idrotten är viisentlig som
uppsamlare - den kommer att vara
så i även i framtiden. Slutarps IF vill
tro att idrotten än nyttig - kanske
mer nyttig i de lägre än i de högre
sammanhangen, Det är mycket som
iockar nutidens ungdom. Det blir
svårare att samla den, SIF skall dock
försöka även i fortsättningen.

önskemål
Föreningens önskemål är att en trä-

ningsplan småningom kommer till
stånd, att vägen tiil Tångavallen blir
mer angenäm att färdas på och ait
en parkeringsplats kan aniäggas på
vallen.

Dagens styrande har också ett öns-
kemål om bättre supporterstöd. En
supporterskara som hjälper till med

frh I
och därigenom få ett bättre lag.

Kalle: Att dei tråkiga tabelläget

Mister Geson - Gustav Gustavsson
är föreningens skrivkarl 6edan
många år tillbaka. Vettiga'veteranr
förhoppningar lyder så här:

k"tt.L eAt
ändrar sig i höst så att vi kan mönst-
ra ert stabilt och rigthe;;;;";;;- ;,T'r1"'äT?åTrtä_ti"'åtå.:ä:
bolislag. I vår har vi haft. problem ;";;; gt; 

"t 
på att klubbarna imed skadade spelare, spelare som _ "_ _-. :_-,

studerat euer ,,rumpar,,.-"ö"Jt"äri" :1,*":,j1T_tur 
ett bättre stöd från

uppstärlni ns två matcher ä. ; ;i;, - ff H:T:ili, ä"-å11"X1ä"i"iäfrräkning. Nu vill jag o"urå 
,n-ool_T ,t ffiil,;;;;;etet. Rerr ailmädt hop-publiken blir mer aktiv och sporrar ;;s .;;-"""u.a 

oa en större hängiven_oss till bättre insatser. het för den egna fö.'reningens arbete
A n d e r s: Sist i raden av önskare såväl på det ekonomiska som det

vill jag ha förhoppningar om att SIF sportsliga planet från alta åldersgrup-

KINNARP-SLUTARP
Söndagsskolan tiirjar ny termin söntl. 2218 med Semensam ut-
flgkt för sslk i l(innarp och Slutarp. Avresa meal bu$s. Sarnling
vid resp. Missionshus kl. 10.00. Förä,ldrar - förutvanande ocltj VIO rg$p. MlSSlOnSrnUS Kl, -LU.UU. .EOIärlUIär 

- 
I0[uLvirr"allu€ uGrr

I ty" eilever hälsas välkomna ! Anmälan orn de,lta,gande senast
I torstl. 19i8 te'I. 331 71 eller 503 39.

I Stindagsst{ollärarna i Kinnarp och Slutarp

Ifinnäip startade med knockmål

i men foriorade till Kronångr3-2
Kinnarps IF fick en mycket lyckait start i sönilagskvällens aliv lV-möte med Kronäng på

Kinnemo. Reilan i första -anfallet prickaile Kjelt AhI in letlningsmålet seilan Ulric Gunnars'
son svar&t för.uppsp9let.'f,'ortsättntngon uniler tle närmaste tio minuterna biöil på ytteili'
gare Kinnarpschanser. Bl. a. hade Tony Pgrsson och Kjell Ahl två kalastillfällen att ölta

hemmaleilningen och därmed på ett titligt stailium sänka Kronäng. Nu rullailo ilock bollen

inte Kinnarps väg utan småningom lyckailes Kronäng få fason på sitt spel. Väntle matchen

och vann meil 3-2. Ett oavgjort resultat hatle gett Kinnarp rättvisa.

Lennart Karl6n är överste klippare 1€ Tångavallen. Mångårig SIF-
are, bl. a. som ordf.

I

Kvitteringen till 1-1 kom efter hör- |

na i den 18 minuten. Jonny Mohlin
var nickmålskytt. Samme Jonny gav
sitt lag 2-1 i 32 minuten, återigen på
nick sedan vikarierande Kinnarps-
måIvakten Bengt "Bleka" Georgsson
lite obehärskat rusat ut på en kamp-
boll i luften, där en Kinnarpsspela-
re redan fanns inblandad,

Nåist sista minuten av den första
halvleken gav n''tt KronängmåI.
Äterigen var det Jonny Mohlin som
itoa ut<om tlenlutltriiffen. HCn blw
snyggt frispelad och sköt ett väl av-
vägt skott utan chans ?ör mål-"Blec-
ka". Därmed fullbordade Jonny sitt
äkta hat-tric.

Lyckomlnut
Trettonde minuten av andra halv-

lek blev en lyckominut för Kinnarp.
Vid genombrott krokades Ulric Gun-
narsson och trots vilda protester från
KronängshåIl gjorde domaren det

enda riktiga: han pekade på straff-
punkten. Från denna slog Ulric bol-
len i nät, 3-2 betydde en markant
upplryckning från Kinnarpshåll, men
en kvittringsboll ville inte leta sig
in I nätmaskorna- Det hjälpte inte
att laget i slutminuterna kastsde in
mittfältspelaren Christer Johansson i
rnålet och släppte ut "Blecka" på
grönbete. Det gick inte att slå hål på
Kronängsförsvaret, där målvakten
Harry Hed6n uppträdde gom utmärkt
sista utpost.

Kar bli öilesiligert
Förlusten för Kinnarpspojkarna kan

bli ödesdiger. Mötet med Kronäng
hade beteckningen "fyrapoängs-
match", men nu har helt plötsligt
avståndet titl näst jumbon Länghem
krympt - det akiljer två futtlga pin-
naf.

KIF -p6jkarna borde som nämnts
redan i upptakten försäkrat sig om
ett markant försprång. Det såg då ut
som om KjeU Ahl skulle bli den som
satte fart på anfallsspelet, men små-
ningom tappade såväl Kjell som öv-
riga anfallspelare inledningsstilen och
det betydde\ett tungt Jobb för öwiga
niir inte kedjan lyckades hålta och
behålla botlen

"Bleckas" placQring mellan stol-
parna medförde att anfallsspelet
sjönk flera klasser - det är beklag-
ligt att inte I{IF har tillförlitlig mål-
vaktseNättare. Trots de tre målen
kom uteförsvaret undan med hygg-
ligt betyg men den diir riktiga
säkerheten är som bortblåst.

130 personer såg drabbninben. De
såg ett äkta hat-tric av framgångs-
rike Kronängsanfallaren Jonny Moh-
lin och de såg domaren Kjell-Åke
Magnusson, Skövde, i en hygglig do-
marrolL

Båsse
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I{yrkans barntimmar' 7 tt' +1.

Kyrkäns barntimmar börjar ny
termin i Lokat Fr6kind. 4-, 5- och
6-åringar häisas välkoinna. Anmälån
kan göras per telefon.

KINNEVED
Kyrkans barntimmar
i Kinneved börjar ny termin.
Anmälan senast d,en 2718 ä
te,]. 332 70, 331 19, 333 12.
4, 5 och 6-åringar hälsas vä,1-
kornna.

Kinneveds kyrkoråil.

TANGAVALLEN
i ttag kI. 15.30

Naunn-Slutarp
SIF'

'xt*lt.

I går avslutades Frökindsbarnens
simslioia i Odenbadet. 110 eiever i
oliha åldrar har undc.r en treveckors*
period lärt sig simma. Många har
också tagit märlien av olika slag,
vilket framgick av gårdagens examr'ir
som höils under ledning av simlä-
rarna Anita Runesson, Maj Lind och
Änita I{arlsson. Fritidsnätnndens
ordf. i Falliöping, Bo Jönebratt, häl-
sade inledningsvis elevel och föräld-
rar väll<omna till avslutningen och så

var det dags ått hriina plomotor. I
den funktionen sågs Inge Eckerlid,
som också var representant.för sim-
skolans arrangör, Kinneveds Röda-
kolskrets.

Så följde utdelning av diplom,
skänrthopp med kläcl.r (djärva hop-
pare var Stefan Eklöf, Gunnar Kjel-
I6n. Håkan Andersson. Anders Gus-
tafsson och Jan Nlrman), luftmadrass-
stafett, stafetter för "fiskar" rn. fl.
ör'ningzrr. Slutvinjetten blev den van-
liga - alta elever bjöds På saft och

bullar, Dessförinnan hade dock Ingc
Eckerlid ör'erlämnat vackra blommc'l'
til] de tre simlärarna.

Föl jancle prorno'relades:
Kandidaten: Karoline Ahl, Lisbeth

Andersson, Kristina Bråndt, Veronica
Bros'aii, Lisbeth Ek, "-:rianne Fli-
dolfsson, Sara Karlsson, Kä.jsa Rik-
konen, Jan l{yman.

Järnmagistern: Kajsa Rikkonerr,
Hålran Andersson, Anders Gustafs-
son, Gunnar Kjell6n.

Bronsmagistern: Ingela Andersson,
Christina Gristafsson, Anita Rikko-

nen, Andels Gustafsson, Svante Wil-
gotsson.

Silverm:rgistern: Sibylla Jår'lsson.
Anita I{jell6n.

Guldmagistern: Cår:ina Kjellen.
övriga n'ri;'kestagale,: Nybörjare:

Fislien (25 meter): Marie Olssdn, Ul-

son, Britt Gör'ansson, Gunilla Wes-
tcrberg, Annika Filipsson, Kerstin
Kjell6n, Britt Erenius, Stefan Ungh,
Susanne Ungh.

Lisclotte Qvick, Eva-Carin Johans- | Fridolfsson, Sara Karisson,

Bronsmär'ket: Jörgen Andersson,
Bo Anciersson, Kristina Brandt, Ve-
ronica Blorvall, Karoline Ahl, Sara
Karlsson, Mikaela Johansson, Lena
Ilerrnansson, Änn-Marie Lagt "s,trand.

Jan Nyman, Anette Thern, Sonja
Äkesson.

Simborgarrnär'ket: Carina Kjell6n.
Anita Kjellön, Boel Larsson, Sibyllrr
Jarlsson, Gunilla Bertilsson, Kajsa
Fiikkonen, l\Iikaela Johansson, Lena

la-Lena Gunnalsson, Sören och Con- | Silvermärket: Jan Nyuran, Lisbet
ny Friberg. Kurt Roland Johansson, I Ek, Kajsa Rikkonen, Gunilla Bertils-
Laila Flofbaui,", Robert Linclströnr, I son, Lena Johansson, Mikaela Jc-
Eengt Kjellström. Anna-I(arin I haneson, Anette Thern, Ann-Marie
Svensson, Sör'en Lundin, Marina Ahl, lLagerstrand, Lena Hermansson, Bo
Carina l)ngdahl, Ff istina Holst, Ing- ] Anclersson, Karoline Ahl, Kristina
Marie Claesson, Liil-Britt Svensson, lBrandt, Veronica F}'owall, lVlarianne

.Iärnrnärket: Gunilla Westerberg,lHermansson, Ann-Marie Lagerstrand,
Ulla-Lenå Gunnarsson, Kent Ek. I Jan N5'man, Anette Thei'n, Lena Jo-
K,:'istina Holst, Ing-Marie Claesson, t hansson, Gunnar l{je}16n, Margareta
Lena Rikkonen. I Gustavsson, lVlonica Johansson, Jör-

Fortsättningsgrupp: I Ben Andersson, I(aroline Ahl, Stefan
lEklöf. Lisbeth Gunnarsson, Katarina

lnxror.
l'::--'

I Kinnarp B: Thomy Pettersson, Kinnarp B-jun.: peter Juliusson,
I 
B. O. Engstrand, Torgny Johansson, Steve Carlsson, Ingemar Johansson,

j Claes-Göran Göransson, Åke Persson, Benny Johansson, Kent Bengtsson,

lTord Torstensson, Uno Carlsson, 'fomas Karlsson, Tommy Fredriks-
Fleming Torstenssgn, Kenneth Palm- , son, Dan-OIa SandrSn, Tomas Wes_
qvist, Tomas Westerberg, Rune T0r5- iterberrg, Roland Jansson, Gabor
tensson, Tomas Karlsson, Conny Jo- | Xisch, Torbjörn Åkesson, Lars-Ulf
hansson, Kent Bengtsson. Match mot lsilvander, Ingemar Fridolfsson.

I Friskopojkarna B. Samling Kinnemo 
I Uatcfr mot Vartofta B_jun. Samling

I idag 14. 
iKinnemo månd. 18.15.

Klart för stafett. Unga simmale på srtartlinien hejas på av entusiastiska exåmenstittare.

Slutarp vände

0-2 till 5-2 Y;
Slutarp tog två värdcfulla poäng

i lörtlagsmatchen mot Naur;r sorn
besegrades med 5-2. Vinsten satt
dock hårt inne och gästerna som
börjacle matchen förtroenileingivan-
do hatlo Iedningen i paus med 1-{1.
När de senare ökatle till 2-{, bör-
jarle rlet se lite ororäckantle ut. De-
ras försvar visade också på rletta
starlium en goil statlilitet och det
såg inte ut som om hemma-Ior-
rvards skullo kunna överlista detta.

Men så i mitten av andra perioden
kom det första måtet och sedan gick

I det av bara farten. Per-Olof Gustavs-

I son sattes in som högerytter efter det
att Bo Eklöf fått utgå på grund av
skada och gjorde från denna plats två
och samma antal svarade Lennart
Rutman för, medan Ingvar Johans-
son gjorde det femte.

Man kan väl inte säga att spelet
gick så där översig i hemmalaget
trots vinsten. Försvaret skötte sig
dock hyggligt, där bra betyg går till
Bengt Andersson i målet samt fyr-
backslinjens Anders Eckerlld och Bo
Eklöf. I övrigt får ett plus ges till
målskyttarna.

I den välspelande Naums-elvan var
som sagt försvaret bI1 till att börja 

I

med, men rasade ihop i slutskedet av I
matchen. Bröderna Lennart och Rolf I
Wahlund warade för lagets båda mål I

och var de som frlimst märktes i ked- 
|Ita* I



Div IV Västergötland Söilra
Flistad-Torestorp 2-1
Kinnarp-Kronäng 2-B
Olsfors-Byttorp 0-1
Länghem-Limmared 3-4
Mariedal-Borås GIF 6-1

Mariedal 15 I3 3 31-1621
Borås ÄIK 14 8 5 7 n-I4 2L
Fristad 15 8 4 3 n-7?m
0lsf ors 75 7 4 4 22-1778
Borås GIF 15 7 3 b 36-28 1?
Byttorp 15 5 5 5 fi-mts
Kronäng
Hällingsjö
Kinnarp
Limmared
Länghem
Torestorp

Grolanda
Kinnarp
Arentorp
Blidsberg
Vedum
Vara
Timmele

Div \rI Varagruppen
Emtunga-Vara 3*1
Slutarp--Naum 5*2
Elmer-Trädet 4---O

Ved'rm-Vilske-Klova B-1
Friscopojkarna*Larv 4-3

Elmer 10 5 3 Z L7-5LB
Friskopojkarna 10 b g 2 Z!*1J-tz
Viiske-K.
Emtunga
Larv
Naum
Vedum'
Vara \
Trädet
Slutarp

15 5 3 719*23 13
14 4 4 6 15-20 12
r5 4 4 7 25-32 12
75 4 4 7 !6-2872
15 4 2I 24-33 10
15 2 3 10 24-39 7

10 5 2 3 23-15 12

10 6 0 4 75-1872
10 4 4 2 %-mt2
10 4 3 3 14-1811
1033425-n9
1023517-337
t022622-226

10 5 2 3 14-10 12
10 5 1 4 2+-t3].L
10 4 3 3 21-18 11
10 5 0 5 17-16 10
10334L2*159
1032522-\58
r040611-258
1021719-335

10 5 3 2 33-17 13

r0 5 2 3 24*1412
10 3 5 2 22--n!l
!025318-209
10 3 3 4!7-279
1041518*m9
10244fi-m8
la226U;-286

Falkiipings reservserio

Sandhem-Folkabo &-4
Furusjö-Gustav Adolf 2-2
Kättilstorp-Vilske-Kleva 2-3
Äsarp-Rapid 2-{
Slutarp-Trädet 0-4

Vilske-Kleva 10 7 3 0 30-13 1?

Slutarp
Trädet
Sandhem
Kättilstorp
Åsarp
l'urusjö
Rapid
Folkabo
Gustav Adoll 10 1 4 5 18*29 6

Floby resen'serie

Kinnarp-Friscopojkarna 3-2
Grolanda-Vara 3-{
Blidsberg-Arentorp 1-1
Åsarp-Vedum 3-3
Timmeie-Norra Vånga 9-1

Åsarp 10 7 1 2 39-13 15

Friscopojkarna 10 5 2 3 %*1572

Norra Vånga 10 1 2 7 14-45 4

TANGAVALLEN
Lördag 15.30

Friskop A-Slutarp A
Förmatch kl. 14.20
Äsarp-Slutarp Knattelag . .

F önslag till organisation tcttr;,t'

Frökinds kommunstyrelse har hållit
samanträde. Beslutades att anslut-
ningsavgifterna för kedjehusen å
Slutarp, ödegården skall utgå ed
3.500 kr. per hus. Till ordf. tills vidare
i Stiftelsen Frökinds Hyresbostäder
valdes Elof Rehn.

Fulläktige hade tidigare fattat be-
slut om asfaltering och dagvatten-
ledningar i Kinnarp-Slutarp. Kom-
munstyrelsen tillsatten nu en kom-
mitt6 bestående av Elof Rehn, Inge
Eckerlid och Bengt Samuelsson med
uppdrag att ta koitakt med represen-
tanter för vägföreningen för diskus-
sion av sarnordning av de båda pro-
jekten samt svara för infordrande av
anbud och upprättande av entrepre-
nandhandlingar samt sökande av
igångsättningstitlstånd. I utrednings-
kommitt6n för barntills'yn lnvaldes
barnavårdsnämndens ordf, Ivan Gus-
tåfsson, Brismene samt v.ordf. Karl-
Arne Adamsson, Slutarp samt Ker$in
Gustavsson, Iris Johansson och Inger
Persson. Kommunstyrelsen uppdrog
åt Ivar Gustavsson och Elof Rehn att
handha tomtförsäIjningen och\ teck-
nandet av kontrakt,

Kommitt6n för utredning av orga-
nisationen på kommunalkontoret fö-
reslår följande arbetsfördelning: Kom-
munalteknikern handhar byggnads-
nämndens ärenden, är sekreterare i
byggnadsnämnden, handra fysiks pla-
nering, industriell verhsamhet samt
skall vara närvarande vid besiktning-
ar. Tillsammans med kommunalkam-
rern handha ärenden om statliga lån,
åldringsbostadslån, markförvärv, av-
styckning, lagfart samt förberedelser
till budgetarbete. Kommunalkamre-
ren är sekreterare i kommunstl'rel-
sen, sköter protokollsutdrag, statistik,
utredningar och bostadstillägg. Kon-
toristen har hand om bokföring och
faktuering för kommunens och stift-
elsgns räkning samt barnbidragen.
Kommunstyreisen beslutade att kom-
mitt6ns förslag t.v. tillämpas på kom-
munalkontoret och att definitiv ar-
betsfördelning skall göras till nästa
sammanträde.

I budgetberedningen invaldes Gun-
nar Larsson, Arne Olsson, Werner
Granlund, Ivan Gustavsson, Allan
Ahlqvist och Sven Andersson. I be-
redningen ingår också kommunal-
kamreren och kommunalteknikern.

Kommunstyrelsen beslutade utse

Kommitterailo

av Fröäcinds kommunallcontor
Georg A. öhrnell och Sten Ahlqvist
att verkställa genomgång av det
kommunala arkivet samt därvid taga
kontakt med landsarkivet.

Kommunstyrelsen tillstyrker ho€
fulmäktige en ansökan från fru Märta
Ahl om kommunal borgen på 4.000 kr.
för fastigheten Katteskalla avseendc
avstyckning av nämnda fastighet.

En person hade förfrågat sig om
möjligheten att få öka låneunderlaget
för sin fastighet. Produktionskostna-
den var tidigare beräknad till 120.m
kr. men hade överstigits med 25.m0.
Liinsbostadsnämnden skulle kontak-
tas angående möjlilheten att öka lå-
neunderiaget. En ansökan om bostads-
lån för bostaclshus på Slutarp ?:51
tiUstyrktes. En ansökan om att lå
förvärva bostadstomten Kyrkegården
1:18 bifötls och vidare bifölls fem an-
sökningar om försäljning av bostadg-
tomter som Gullringehus tidigare er-
hållit dispositionsrätt på.

Hos fullmäktige föresiås att tör
kommunalkontorets räkning inköpes
en skrivmaskin för 1.050 kr, möbler
för 1.500 kr och en räknemaskin för
1.640 kr.

Tre ansökningar å 250 kr, avseende
bidrag till ytterbelysning ti[styrktes.
Ärenden ang. bostadstillägg till barn-
familjer delegerådes till kommunal,
kamrer Grahn.

Länsbostadsnämnden hade tilldelat
Falköpings kommunblock en kvqt på
18.300 kvm. Kommunstyrelsen beslu-
tade att med hänvisning till uppgjort
byggnadsprogram för år 19?2 för I'riL
kind en våningsyta på 1.200 kvm tor-
de täcl:a behovet. Kommunstyrelsen
beslutade att räntan å resterande an-
slutningsavgifter skall utgå med 6,5
proc samt räkna 30 dag efter faktu-
rans datering.

Frilultsgudstjänst i Slutarp
Kyrkobröderna i Kinnarp står som

inbjudare till en friluftsgudstjänst i
järnvägsparken i Slutarp nu på sön-
dag. Predikant är kyrkoh, Gunnar
Stenström, Falköping, och servering
anordnas. Vid händelse av regn
hålles sammankomsten i missionihu-
seg

KINNEVEDS CENTERORGANISATIONER
anordnar FAMILJEFDST i Lokal Frökincl lör'dagen den 28 au-

Susti k'1. 19.30.

Egna medlernrnar inbjudes liksom rrled emtrnarna i Bri,smene,
Grolanda, Jäla oqh Vårkum'la CP och CKF.

Anrnälan senast torsd. den 26 aug. till tel. 331 67 och 334 86

e,ller till re,sperktive ordf.

Välkornna!

Slutarp
Enplansvilla med .4 rurn
och kök rned hög köksstan-
dard samt baclrum. Hel käl-
larvåning med garage, ho'b-
bymrn, tvättstuga samt
paffrrunn m. olje-e. Tornt m.
uppväxt trädgård. Tillträde
efter överenskommelse,

Storgat. 12-74, Falköping
Tel. 0515/147 48, 15348

Friluftsgudstiänst
Sön'dag kl. 14 i Järwägspar-
ken i Slnitarp. Krh. Gunnar
Stenströrn. Kaffeserve,ring
(vid regn i missionshuset).

Kyrkobrödema -Pastorsämbotot glt-tl,

Kinnarp A: Bengt Alexandersson,
Coony Qvist, Christer Johansson. Bo
Johansson, Anders Ek, Roland Mo-
berg, Tony Persson, Kjell Ahl, Bengt
Georgsson, Ulric Gunnarsson. Gösta
Eek, Bengt Persson, Åke persson.
Match mot Limmareds IF. Samling
söndag 12.30 Cafeet.

Kinnarp B: Tommy pettersson, Ru-
ne Torstensson, Uno Karlsson, Torg-
ny Johansson, K-G AhI, Tomas Karls-
son, Tord Torstensson, Tomas Wester-
berg, Kennet Palmqvist, F Torstens-
son, Conny Johansson, peter Jansson,
Roland Jansson, Olof Silverstrand.
Match mot Norra Vånga. Samling
Kinnemo 8.45 söndag.

Kinnarp B-jun: peter Juliusson,
Sture Carlsson, Ingemar Johansson,
Kent Bengtsson, Benny Johansson,
Tomas Karlsson, Tommy Fredriksson,
Dan-OIa Sanden, Tömas Westerberg,
Roland Jansson, Jabor Kisch, Lars-
Olof Silvander, Ingemar Fridolfsson,
Torbjörn Åkesson. Match mot Kät-
tilstorp. Samling Kinnemo månd 1?.15

Slutarp A: B Andersson, A Ecker-
lid, K Karlstedt, K Andersson, L
Pettersson, H Johansson, R Anders-
son, P-O Gustavsson, L Rutman, T
Pettersson, B Hermansson, Å Samu-
elsson, G Samuelsson, A Adamsson.
Match mot Friscopojkarna idag. Sam-
ling Tångavallen 14.45.

Slutar B: U Karl6n, J Karlstedt, L
Svensson, L Ljus, L Ekbom, J An-
dersson, J-O Leifner, T Andersson,
L Eckerlid, H Karlstedt, C Stenvist,
B Ggstavsson. Match mot Gustav
Adolf. Samling Mobergs-idag 14.

Slutarp D-junr Stefan Eklöf, Sören
Lundin, Ove Karl6n, Inge Karlsson,
Håkan Torstensson, Gunnar Kjell6n,
Göran Neuman, Katarina Eklöf, Hå-
kan Andersson, Stefan Ekman, Mi-
kael Skoglund. Match mot Åsarp idag
Samling Tångavallen 13.50.
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SöndagsskolutflYkt 
ztlS'll'

I och med söndagens utflikt, som

var gemensam för söndagsskolorna

i Kinnarp och SlutarP, började hös-

tens sönclagsskolverksamhet i de båda

missionshusen i Kinnarp och Slutarp'
Ett ?5-tal batn och föräldrar samt

anclra iniresserade deltog i utflykten'
som företogs med buss och bilar' Fär-
den gick över Tidaholm-Höi<ensåsle-
den-Baskarp, där ett uppe$åll gjor-
des vid den natursköna Piatsen vid
Vätterns strand. Smörgås och kaffe
smakade gott. Därifiån gick resan

till Furusjö, som var resans mål' Vid

Alliansf örsamlingens somrnärhem blev

Set ett fritt program, möd en natur- 
-i

stig där barn ocn föräldrar fi{:k täv- 
i

la. De som vann täviingen var bland I

föräldrarna Harry Lagerkrantz ocb i
I

bland söndagsskolbarnen Helen Pet- i

tersson. Dn stunds lekar med barnen
hann man ochså med innän det var
tid för kaffeservering. Samlingcn vid
sommarhemmet avslutades med en

andaktsstund, som leddes av Anders
Sigfridsson. Duettsång sjöngs av pas-

torsparet Rydberg. En kort lektion
med bårnen hölls av pastor Rydberg. 

I

Sämlingen avslutades med bön. I

Vällinggryta
fattade eld
i lfinn urp 1!i

Falköpings branilkår kalla-
rles vitl L0-titlen i söntlags'till
en fastighet i Kinnarp clär en

köksfläkt fattat elil. En clam
hade satt på en kastrull metl
välling på spisen och soda,n
gått till kiosken och hanillat.
När hon kom tillbaka haile
vällingen kokat bort - tlet
brann kring kasfrullen och
köksfläkten ovanför spisen
hade fattat eltl. Någon all'
varlig fara för fastigheten
var alet alilrig.

"'tlt'?d.Itjell Suens$oru hq,k{}m Limmereds
stora triwmf mot l{.innurp - 6-7

Kjell Svensson var mann€n bakom Limrnaretls stora triumf rned 6-1 mot Kinnarp på sönilagen. fill en

början punktmarkerades Limmareds store man av gästernas Gösta Ek, men när Ek blev skailad och ut-
trytt i slutet på första halvleh var det också slut på markeringen. 3-0 hatle hemmalaget i paus. 1-'0 kom

på straff sedan Kjell Svensson kroliats. flan slog själv in trollen. I :J5 min. kom 2--l). Åter var Kjell
Svensson framme och oroaile Kinnaqpsförsvaret och på en returtroll ökade Staffan Larsson Limnareils letl-

ni1g. Dn frispark i 44 min, sköt Kjell Svensson så påpassligt att Erik Karlsson kuntle ,nicka tlen i nät.

Kinnarp gjorde dr.:ekt efter patrs

fina framstötar mot Limmaredsmå-

let och i den 58 min. kom välför-

tjänt reducering genom Bengt Ge-

orgsson. Mellan den 72 och ?5 minu-

ten avgjordes så matchen definitivt.
Ingemar Johansson; Kjell Svensso;r

och Jonny Andersson ökade då till

Limmared hade denna gång skärpt
sitt spel betydligt och spelade be-
stämt .över hela iinjen. I .fyrbacks-

linjen visade Bri'nt Hansson och Es-

kil Arrhenirrs de bästa taktcrna me-

dan mittfältets bästa var Staffan
Larsson och i kedjan gjolde denna
gång KjeU Svensson en fin insats
tiltsammans med Ingemar Johans-
son,

Kinnarp hade i fyrbackslinjen sina
bäsia i Bo Johansson och Anders
Ek.'På mittfältet visade Roland Mo-
berg de bästa takterna och i kedjan
var clet endast Bengt Georgsson som

kan ges godkänt betyg.
Domare inför 100 peilsoner var Ru-

fie Lorentzon från Alingsås,

Skolmateedeln

Samtliga skolmåltirlskök inom Fal-
bygtlens skolförbuntl

M: Italiensk köttsås, spagetti' vit-
kåls- och lingonsallad. T: Stekttorsk-
filå, potatis, stuvad spenat, tomater,
glass, O: Kålpudding, potatis, sås ling-
rnsylt, apelsinjuice. T: Oxstek, pota-

I tis, sås, morotssallad. F: Senapsgrati-

I nerad falukorv, potatis, sås, broccoli,

lrårivet morot, tranan.

Slutarp-Friscopojkarna 3--S
I lördagens Tånga-match visade

gästande Friscopojkarna redan från
början var skåpet skulle stå och
ryckte till sig en säker ledning på 3
-{ inom en kort tidrymd.

Slutarp som fortfarrande fuas med
lagwårigheter kunde inte hävda sig
i större grad. Nu saknades skadade
Bo Eklöf och Gustav Eckerlid oöh
dessutom fick Lennart Rutman kän-
ning av en skåda redan efter tio mi-
nuters spel och tvingades utgå.

Trots gästernas snabba ledning
fortsatte dock hemmalaget oförtrutet
försöken med att reducera och med
två mål av Thomas Pettersson och
Per-Olof Gustavsson före pausen
blev situationen lite ljusare.

Innan pauwilan gjorde dock Fris-
co ytterligare ett mål och en stund
in på andra perioden blev det 5-2
innan Roger Anderlsson på straff
kunde göra ställningen till 3-5. Mat-
chens sista måi tillföU gästerna som
därmed gick upp titl slutresultatet 6

-3.Friscopojkarna tillhör de bättre la-
gen i serien oeh utmärkande är ked-
jemännens snabbhet och då i synner-
het märktes här hy och vi. Dessa
matades med långa bollar och drev
förbi Slutarp-förwaret som orsaka-
de stora blottor.

I ett hemmalag som inte verkade
övertygande gjorde Roger Anders-
son en hyggtig insats på mittfältet
och i fyrbackslinjen var Lennart
Pettersson den bäste, Framåt var det
inte så väl beställtävenomdetbjöds
till så lar kontakten inte den båista.4'1lr-A. G eson

lnställd auktion
Den till den 6/9 1971 kilockan
14.00 utsatta exel<utiva auk-
tionen hos Åke Dyvnäs, Nagl-
arp, Kinn,a.rp, är inställd.

Kronofogelen I Falköpings
ilistrikt

AUKTION
Exekutriv auktion kormnrer, orn
laga hinder iche möter, att
hållas hos Äke Dyvniis, Nagl-
arp, Kinnaxp, måndagen 6/9
1971 klocikea 14.fi), mnrid mot
kontant, betalning försiiljes en
sugga.

Kronofogtlen i Falköpings
'ilistrikt

Telestationerna a?{('?l' i

TiIl telestationen i Kinnarp var den'l
1 januari i år anslutna 439 tetefon-
abonnenter får man veta i en i Te-
leverkets Författningssamling fram-
lagd statistik. Siffran innebär en ök-
ning med 26 i jämförelse med, antalet
ett årr tidigare. Antalet appa.rater var
491 vilket är lE mera än motsvarande
antal ett år tidigare. (PRK).

i ?'lc.?t.
' 

I 
Familjefesi i Lolial Frökind

I Kinnevecis centeror"ganisationer an-

I 
orclnar familiefest i Lokal Fröhind

I 
oå iör'das.

AUKTION
korirrmer att hål,las lörtlagen
tlen 4 sept. 1971, då bygg-
mäst. Lars Karlss'on, Ängs-
ro, Kinnarp, låter försålja
byggna.dsmaterial m.m.

Utf,örligare annons senare.

F'alköping
Tel. 0515/123 48, 153 48

AUKTIOru
komcner att håltras lörtlagen den 4 sept. 1971 kl. 11.00 då
byggrn. Lars Karlsson, Ängsro, Kinnarp, te,l. 0515/331 78
på grund av upphörande med rörelsen, låter försälja:

Iiornb.plan-hyverl & fräsmaskin Nice,o, m. urotor, betong-
blLanilare Kvänums transp. nyrenoverad, spånskivor, rna-
sonit, stavkäppar, hålkärls,list, trapplist, golv ist, hörn-
list, råspont, pl,ank, sparrar, bräder, förhydringspapp,
Gullfiben, sidiplattor, ba,lkongdörrar, gabondörrar, fön-
ster, fönsterrbänkar Perstor,p, Perstorpsskivor, kö[<sbän-
kar, spdh i olika dirn., skruv, gångjärn, dörrhandtag, fön-
sterglas, s ipsten m.m.

3 rnån. kredit till kända köpare. Ivlindre. inrop betal,as
kontant. övriga villkor vid auktionens början.

Falköping, teil. 0515/123 48, 153 48


