Lagerförsälining
av sport-, hem- och fritidsartiklar
öppnar i SLUTARP

{f. d. Jönell & Lennartssons lokal)
FREDAG 13 okt. öppet 9-19
LÖRDAG 14 okr. öppet 9 -14

Stort sortiment av kvaiiletsart.

TIL!- LAGPRIS
Allt i sport, regnklåder, stövlar, handskar, våckarur, barometrar, rakapparater m"{i. art.
.
Prisex.: Mqtionscykel 312: -

tr. 49.50
Bordtennsiraeket fr.
4.50
Schw. Fterrarmbandsur

SHF-LAGRET
SLUTARP Tel. 335 92

Komrnuntekniker Elof Rehn konstaterar att de båda samhällena Kinnarp
och Slutarp i dispositionsplanen växt samman till en enda karttrild.
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Nybyggariver. I bakgrunden en just l?irdig villa, dår man ännu inte hunnit
ta itu med tornten, i förgntnden en ny grund.

BYGGM}tSTARE

Slutarps Kvarn
BROR

JOHANSSON

Te1.0515/331 03

Allt för lantOruret i FODERMEDEL,
UTSÄDEN, GÖDNING, FRÖER.

Rensning och förmalning av spannmål

ARNE

SANDAHL
.

NYBYCCNADER

O

ABB&TE
IIUM'ANA PRISER

O REPARATIONER
O FöBSTKLASSIGT
Kontor: Falköping
Tel. 145 10, verkm. 192 35

Bostad: Falköping
Tel. 145 08 (säkr. eft. kl

17)

Oreglemen,terud,e

ungur

ll

FROKINDS
KCMMUN

i Frökind,

med tätorterna Kinnarp -Slutarp befinner sig på frammarsch med ökande befolkning och
expanderande industri.
Kommunen har satsat starkt för en god allmän service med skolor, daghem, samlingslokaler och idrottsplatser. m.rn.
Reningsverk, vägar och gator är under utbyggSad..
I
Tomtmark tillhandahålles till hyggliga priser.
Kraftig industriutbyggnad pågår, men det finns ännu plats för den som vill etablera
sig på en trivsam och framåtgående plats.
i:

il:: ::i.i

ViU Ni veta mer vänd Er till

KOMMUNALKONTORET, KIN NARP
Te|.0515/330 53 eller 331 53.

Det går bäkåt i Frökind. Tvärt enhetens avsikt. Glesbygdsbarn? tynar inte nåringslivet i Frökind på
vedertagna riktlinjer och all Nej.
det sätt det anständigtvis bör göra
tidsenlighetskullemandärönskaatt Hur utvecklingen kan ha gått så i glesbygden.
man hade en liten bygdeskola kvar snett i Frökind är inte utreit men
Ä andra sidan, när vi träffade bartill nästa läsår. Vid <ienna tidpunkt, kommer sannolikt att utredas. För naflocken här ovan på utflykt med
nämligen, hotas man av oreglements. man sumpar väl inte en anledning sin fröken tyckte
vi inte att ungarna
r"nå5rga b11n i \ommunen. att utreda. Vid slrövtåg i ko-rr,rrr"i
var för många. Dom kunde för vår
II Centralokolan
^enligt"
i Kinnarp .är .jnne- €trgps vi av misstanhen att de {iir del ha fått vara dubbelt så många.
varande läsår fylld till sista bänk av många barnen kan ha något Privat är vi rätt så bakåt.
Vi tycker
nioklassavdelnlngar..Nästaårbehö- samband med det ivriga hembyg- att glesbygdsungar år lika bra. Dom
ver man tio. Utrymme saknas.
gandet i orten, Man inreder vackra rubbar inte några cirklar för oss. Till

' emot

,

Närblevdetprotokollförtattbarn hem och vecklar ut skönt

lysande

1 i någon omfattning skulle komma till gråsmattor över tätorternas utkanvärlden i glesbygden och växa till sig 1g1. Detta i sin tur kan ha något att
där? Det kan inte ha varit planerar' göra med näringslivet. tvtOiligen

saken hör förstås att vi aldrig utrett
någonting och aldrig tagits med i en

planerarenhet.

E

KUNGS-GOLV
FöR NUTID

o", FRAMTID

Tel. 335 66

istörre lokaler Kvarngatan 1 (Rutmans Snickerifabtik)
ÖPPETTIDER VARDAGAR

I

-12.30 13.30 -18 lörd'

I -13'

PRISEXEMPEL

tleltäcknlngsrya 4 m bredd (begrånsat parti) 45: - (Tidigare 95:-)
Rellfmönstrad helsyntetlsk med våffla ondast 29: Priserna inkl. moms.

Preeis

GUR SOM ALLT

FLER
och

Damsko i verkligt
sköna läster

FLER
Ak rirl

Oehdetlråirnin

affå.ren med
I.ÄGRE

Höslskor i bra modeller
och bekväma läster.

PRISER

se vÅnl
lÅcpntseR

Kinnarps lagerförsäljning

SLUTARPS SKOR

Tel.

OBS! Tel. 0515/33598

0515/332 63

MÖBELKÖPARE

Slutarps Billackering

P. g. av den stora tillströmmingen av kunder ser vi oss nöd'
sakade att ha stängt på lördagar t.v.
Vi beklagar den försämrade servicen, men vi har öppet mån'
dag-fredag sarnt alla kvällar som vanllgt.

utför allt för bilens vård
SLUTARP

-

TEL.332 13

AB L. Gustafssons Möbelaffär
SlutarP' Tel. 0515/331 79
Töreboda-seger i Kinnarp, 6-2
Töreboda vann seriematchen i

botdtennis-"fyran" över Kinnarp borta

på hördagen med 6- 2 sedan Rolf Sjöberg
mh Per-lnge Månsson svarat för segruna.

Resultaten, Kinrrarp först: Jonny Karlstedt-Rolf Sjöbetg21 13, 16 21, 19-21'
Kjell Karlstedl-Bengt Wallenius 10-21,
2I-, 27-14, Ola Jarlsson-P-I Månsson
2l-19. 16-21. 16--21, K Karlstedt-Sjöberg 15-21., 2$-'22, J" Karlstedt-Månsson 14-2i. 27 18,'12-21, Jaisson-Wallenius 2f -12,2l- 17, Jarlsson-K.
Karlstedt-Sjöberg-Månsson 21-18'
16-21, 15-21 och K. Karlstedt-Månsson

n-21,

rs-zL. tctls.lL

,

Div IV Vöetsvenrkan
Vara-Hova 2-6

Lidköping-skagersvik6-4
ttlo-itimeuo o:e
Kinnap-Töreboda 2-6

Hova
Lidköping
Skagersvik
Hörnebo
Töreboda
Vara
Kinnarp
Iljo

3
3
3

3
3
3

3
3

3 0 0
3 0 0
20 |
20 |
I 1I
0r2
003
003

rohg

'+L'
18-3 6
18-4 6
16-7 4
l2-8 4
ll-133
C-r?1
4-rE0
0-180

SI-UTARPS

MrsstoNst-tt s
söndag 15.00 SKÖRDEFEST
Carl Wilsson och sångare från
Åsa.p.

Offer, Servering.
Välkomnai

tt{tr0 -

Div IV Våetergödand
Tidaholrn -ShuttorP

3

Nom

Södra Sk aruborgs reserycerie
Grolanda-Vedum 2-0

-3

Kinnårp-Muieståd 0-1
Falköping-Skara 2-0

Hjo-Hova 1-2

Skövde-Ekedalen 1-0
Trolmen-Sil 0*2
(Stut'stållning)

'

FBK-Hudene 2-2
Floby-FAIK 3-1

V. Klwa-Kimarp 3-1
Friscopojk. -Herrljunga

I

-

2

(Slulstätlning)

l8 14 I 3 58-n 29
tFK Tidahohn n 11 6 3 68-26 33 FAIK
18 12 4 2 52-27 n
IfK Skövde A 13 4 5 38-26 30 Floby
18 10 2 6 54-41 n
2ll 5 6 48-3?.97 Kinnarp
Hova
18 I 2 7 ill-3520
Falköping AIK 22 10 7 5 47-3E 27 Vedum
2I 7 7 51-42?3 [nriscopojk. 18 I 3 ? 36-2719
IFKHjo
22 7 I 6 36-3623 f,Ienljunga 18 8 0 10 36-45 16
Skultorp
t8 6 2 l0 29-4? 14
Ekedalen 22 I 6 8 3[l-3622 FBK
18 5 2 17 23-27 12
ZZ ? 6 I3r-3?20 Grolanda
Skra
18 5 2 17 27-39 Lz
22 6 6 l0 31-32 18 V. Kleva
Kinnup
72 4 7 11 3?-53 15 I{udene
Trolmen
- 18 3 2 13 39-7? 8
n 5 3 14 3?-60 13 MBK
reaewserie
Falköpings
22 6 | 15 38-62 13
sil
Tomten-G. Adolf 5- 1
Div Vl FelköpingsgruIlpen

Kättilstorp-Frmsjö f - 2
Åsup-Mullsjö 3-5
Sandhem-Slutup Z-0
G6tav Adolf-Trädet 3-3
Vilske Kleva-RaPid

l-l

Frrmjö-SlutarP 1-?
Folkabo - KättilstorP

3

-

KINNEVEDS

kyrkofullmäktige
kallas till ord. sammanträde
Lokal Frökind

i

måndagen den 23 okt. kl. 19.00.
Ordf.

I

Trådet-Smdhem 3-1
Åsarp-Rapid 0-4

(Slutställning)
18 15 3
18 l2 I
18 12 1
18 10 t

Rapid
(Slutställning)
Slutarp
31
1
52-18
18 14 3
Trädet
Trädet
Zg
18 r0 3 5 46-25
Shrtårp
Sandhem
Smdhem l8 I 4 5 3ö-3422 Tomten
18 7 6 4 30-2lm Folkatro
Mullsjö
16 8 4 6 32-3420 G. Adolf
Å"".p
18 4 I 6 19-26 16 Kättilstorp
V. Kleva
18 4 7 7 42-42 15 Åsarp
G. Adolf
18 3 8 7 30-3?14 Furusjö
Furusjö
18 3 6 919-33 12
Rapid
Kättilstorp 18 1 5 12 19-64 ?

0 58-10 33
5 55-28 25
5 50-24 25
7 57-34 Zl
18 I 3 6 45-m2f
18 8 3 7 33-41 19
18 6 2 10 3?-60 14
18 6 1 11 2?*59 13
18 3 2 13 1?-46 8
18 3 0 l5 25-64 6

Hr Håkan Karlstedt, Kinnarp, med
maka Berii, född Johanss,:n, Ulricehamn.

(Foto: Atelj6 Boris, Ulricehamn)

Syföreningsdag

i l(irrneved

Kinn&rps

"r.lrc-+zå

Kinnarps pensionat. Denna samling
blev även upptakten till höstens arbete. Kyrkoherde Hagnerud inledde o'ch uttryckie sin glädje över
att så många kunnat komma och
vände sig särskilt till IM:s representant, föreståndaren för lM-hernmet
Strand i Reftele Sven-Olof Hans6n.
Efter kaffesamkvåm berättade
Sven-Olof Hans6n om IM:s många
verksamhetsgrenar, och då främst
om det unika arbetet i Mellanöstern,
ett pionjärarbete för vårcl av mentalt
utvecklingsstörda barn. Dels finns
ett vårdhem ocli dagskola i Amman,
det enda i Jordanien för övrigt, dels
finns samma sak i Jerusalem, där
man startat innan området kom
under IsraelS förvaltning i samband
med sexdagarskriget. Nu planerar
IM en utbyggnad för verksamheten
och även social hjälp till människor
i nöd ingår i propgammet bl.a. reha-

biliteringshjälp

gtu-yz.

Thom,us Westerberg skyxxnkung

Samtliga syföreningar i Kinneveds
pastorat var i onsdags inbjudna till

en gemensam syföreningsdag

IF uann sin B -grupp

i*h
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i form av hjälp till

sjålvhjälp.

Det intressanta föredraget beledsagades av ljusbilder. Kyrkoherde

Hagnerud frambar sitt tack till före-

::f,,lr,j

dragshållaren.
I samband med syföreningsdagen
såldes för c:a 1.500 kr handarbeten,

Roland Jansson' Tomas Karlsson' Jan ove ciaeson'
Kinnarps lF seriesegrare i B-grupp III, stående fr. v: Thomas westerberg,
Ingvar Fridolfsson, TorbjörnAkesson'
v:
BeÄyHermansson,
fr.
Knåst.
Johansson.
peter Juliusson, Kent Bengisson och Ingemar
Carlsson'
Benny Brodd, Tommy Fredriksson och Steve

vävnader m.m. från IM:s produktion. Även en god kollekt upptogs.

de förstnåmnda som
Efter en rafflanrle slurstrid mellan Klnnarps IF och Fröjereds IF, stocl till sist
att de vanrr en av
bervder
vilket
18.
eller
poå.g,
a8nlma
hade
lagen
lII.
Båcla
i
B-grupp
slutsegrare
Kinnarp merl *
segrade
hår
o.h
fiiltde
de. in6ördes matcherna var, Målskillnaden
""äur,
""ga"utdet
bottenlagen'
tråda
dC
sitt
av
vår
mån
mötte
52 mål mot Fröjereds + 42 må|, I den sista omgången
men dessa stretade emot bra och Fröjere{ kunde inte hämrq in Kinnarps nrålförsprång'

Kinneveds

pastorats

,

Vad som fick vågskålen att väga över

fi)rsanrlirrgsdelegerade sarnnranträder i t,okal l'röl<ind
fi'ed. den 27 okt.1972 kl.
Ärenden enl. anslag

I

_l

v

totho

Försarnlingsafton i Axtorp -)!-.
På fredag kväll anorCnas en församlingsafton i Axtorps församlin gssal, där kyrkoherde Hagnerucl
berättar och visar bilder om Goiland.

AXTORP
Försarnlingserilon fiedag

oktober kl.

Thomas Westerberg, som också under
året medverkat i Kinnarps div IV-lag.
Onekligen starkt av en 16-års grabb Helt
riktigt blev det han som vann seriens skyt-

19.

Ordf.

20

för Kinnarp var den mycket lovande

der-r

teliga och detta med hela 32 måI, d.v.s.
Thomas har i snitt gjort 3 mål per match,
och han har nåstan klarat av hälften av
Kinnarps iotala målskörd 67.
Skytteligan för gruppen fick följande utseende: Thomas Westerberg, Kinnarps
IF 32 måI, Roger Sandahl, Fröjereds IF
24, Peter Davidsson, Sandhems IF 13,
Mikael Edoff, BK Rapid 10, Roland Jansson, Kinnarps IF 10, Göran Karlsson,
Sandhems IF 10, Chrisier Ceder, Fröjereds IF 9, Krister Freijd, Fröjereds IF
?, Peter Juliusson, KinnarPs IF ?, Tomas
Karlsson, Kinnarps lF 7, Tomas Andersson, Sandhems

IF 7 måI.

I gluppen har de båda lagen Fröjered

19

Kinnarp stått i en klass för sig, medan
Sandhems IF och BK Rapid varit mitten'

o<'h

"De hundra kyrkornas ö"

lagen. Slutarp och Ekedalen har hafi
mycket svårt att hänga med, men har trots

detta ailtid giort sitt bästa i matcherna.
Gruppens största segrar har noterats tör
Kinnarp som vunnit mot Ekedalen med
1?-0 och 15-0 mot Sandhem med 9-0.
Fröjered har slagit Ekedalen ned 11-0,
Rapid tvålade till samma motståndare
med 1?-0 oeh Sandhem har slagit Ekedalen med l0- I i en tabell som fick följande
slutställning:

Kinnarps IF
Fröjereds IF
Sandhems IF
BK Rapid
Slutarps IF
Ekedalens SK

r0 I 0 1

Frågan är väl kanske för tidigt väckt'
men vi undrar om inte både Kinnarp och
Fröjered med siti fina material och sin fina
bredd skulle ges en plats i en utökad A-

grupp spelåret

1973.

Välkornrral

Nu har vi öPPnat vår
LAGERFORSALJNING

FRÖKIND
Kommunf ullmäktige

sarnr.nantr'äder

i

Lokal

Frökind

torsd. den 26 okt. 1972 kl.19.00.

Ordf.

Mattläggare
med god yrkesvana
branschen får anställning.
Kungs-Golv, Slutarp

Tel.

0515/335 66.

inom

67-1518

l0 I0153-11 18
t0 5 1 4 34-2511
1032526-258
10208 11-394
5-811
10019

av sport-, present- och fritidsartiktar i Slutarp.
Vi har öppet månd.-fred. kl. 10-13, 15-18

Lörd. kl. 9-13.

AB Slutarps Sport, llem och Fritidslager

Thomas Westerberg van4 skyiteligan i
gruppen på 34 måI, d.v s. mer ån 3 mål
i snitt per match. En stark prestation.

Söndag$öppet I Slutarp

ffHtl, 13'|n17

NU
HELTÄCKNING JTIST
HEL$YTTETI$K endast å9:
a

TI\fTT
lut I t
*

LÅ0PnISVAnUHUS
l,lållilt BadrUmsmattor

-

Flastfilt
Vi ombesörier även läggning

bredd

(ildigare 43:_)

-

KUNGS*GOLV
Kuarngat.

1 *fffi!)|Jlcketifabrik)

1000{a Is M UBLER' MATT0 R
SOFFGRUPPER . TÅTÖIJER . BADDSOFFOR . HÖRNBADDAN BOKHYLLSERIER . SOFFBORD - MATBORD - STOLAR . BYRÄNN sKRtvBoRD - qPEGLAR - SÄNGAR - MADRASSER - OCH EN MÄNGD
ATvDNn VAROR. nuIT TILL FABULÖST LÅGA PRISER
VÄLKOMMEN TILL ETT LÖNSAMT S_ÖNDAGSKÖP!

SLUTARPS MÖBELINDUSTRI

FALKöptNGs vÄcEl.t Tet. 0515/335 65

öPPET vardagar 10-18

Lokal Frökind
har Kinnarps Lagerförsöllnlng öppet
sönclagen den 22 oeh 29 okt. kl, 13.00-17.00
Åk tilt alfåren med liägre priser.
Allt I Kläd6r.

Barnbidrag inlöses.

Tångavallen

Söndag kl. 19.00 sånggudsliånst, lämiljeteamet Nyberg,
Rydberg.
Veckooffer.

Väkomna!

I dag kl.

15

Kommunderby

.

.r

Kinnarp A
Slutarp A

I

/-\ {r..
I
t-lt0råndract

skatt

PA$SA.PA.

I

400 cm

EMu!*".

i Frölcind

PRI$ER

Komrnunstyrelsen i Frökind

förerrlår ofiiröndrad ntdr'l.ritering nrerl I L kr {tir 1973. Skatte-

HERR., [IAM0ch
BARN$KOR
STUVLAR
TOFFLOR

m.m.
ALLT TtLL LÅGA PRI$ER

urrder'lagel i kommrrnen visar en
avser'änd uppgång, 12"3 prceent

'

innan skarrehortfallsbic{raget
räknats in.
Statförslngets
driftFrudget irslnnserar på
3.911,395 kr, kapiralsidan på
2.342"OO0.

Enligt uppdrag av fullmäktige
antog kornmunstyrelsen vid sitt senaste sammanträde entreprcnörcr
för belysningsanläggning vid tråningsplanen. Styrelsen följde härvid
idrotts- och fritjdsnåmndens försiag.
Det slutar på 36.i109 kr.
fo" tre kommunmedborgare till-

I
I
I
I
I
I styrktes bidrag till enskild ytterI bel;rsning med samman)agt 750 kr-

$LUTARP$

$K0
raLKÖprrucsvÄcEN
Tel. 05151335 98

1

Svårsläckt

i Kinnarp"
Fln svårsläckt brand härjade i
helgt'n i KinnarP. l)et var virl
{ rohriden ;rri siindagsnriddagen
i sorn bran<lkåren i Falköping kalI ladt s till sofrtippen i Kinnarp, där
brand utbmtit. Släckningsarbe'
tet pågick ånda till måndagsefter'
mirlrlngen. Iilclen var initl sjäe.lir.
I dri, merr så tuktad :rtl rnan kurrde
börja kiira på gms för att kYåva
1 tlt'n,

(-Itil

FnI )artr)fi tI

Iit"tl

får filial

I.

T7"

.t\rnllåarp
t\tnnålt"D

Sparkrrnkeu i f-nlköping kornmt'r alt elahle$ sig r$c{l ett
kontor i Kinnarp. Exakt
tidpunkt krlr ännu inte angos,
mcn dtt blir f,iire .iul. l,okal får

hanken i Jarl Åndersson." hus vid
Eenonrfartt'n tlär posten r.rdan år
instaliersd.

I tr.

'OKUKSTRIFF''

r t\ illltal'u
vann
l

FRöKIND

nred udda nrål

Slutarps missionshus

I vinterväder och på en av nede,rbörden

FREDAGEN DEN 27 OKT. KL. 13.00-19.00
SPECIALVISAR VI

hal-och svårspelad Tångaplan möttes på
lördagseflermidclagen cle båda Frijkinds_
lagen i en uppgörelse, som vanns av
Kinnarp med 3 2. på grund av cle yttre
br:l.ingelse.na bjöd inte rnatchen på något
spel att täla om och fiirdelningen av spelet

var också i stort sett jämnt. Kinnarp

HUSHALLSMASKINER

ryckte till sig lc,dninge.n i första perioden
med 2 0 e'fter straff, som ladc.s in av Bo
Thcrn och senare ett mål av Bengt pers_
son.

Det skulle också bli 3-0 till Kinnarp
gerrom Thomas Westerberg strax efter
pausvilan innan Siularp lyckacles slå hål
på Kinnarps försvar.

$LUTARPS.KUK
EREJUDANDE T.INDER DEMONSTRATIONSDAGEN:

I

Vid köp av tvättmaskin eller diskmaskin medföljer en normal
årsförbrukning av tvätt- eller diskmedel. (Värde c:a 100:-)
UTAH EXTRA KOSTNAD utför vi ritning och förslag till kök-

3

gjordes av Gösta Ek och i slutminu_

It'r'na bredsidade Ingw:rr Johansson in

23.

z"tlto-?z,

_q,a-rt.

VÄI-KOMNAI

AB ESKIL$TUNABODEN
S:t Sigfridsgatan 53 - FalköPing

Tel.

101

arrangeratl av SParbanken,
Kinnarps I! .r',:h Frökinds motion-

sklubb, hade 113 startande. En deltagare hade elva rått och nio hade
tio rätt. Raden och skilefrågan var
samrna som vid pron'renaden i Falkii

ping.

2,r[W)tL.

Resultat:

ll rätt: l) Gunvor

Thörnell, ÄsarP'
KinnarP
(15?.119.f29), 3) Göran Grahn, d:o
(125.000.000), 4) G\rn-Britt Lind gren'

l0 rätt: 2) Magrrus Nero'

d:o (63.008.05Ur, 5l Elsa Östberg, d:o
(28.9?6.350), 6) Beng! Carlsson,

Kinnarp. Bland dem som hade tio
rått ärockså Gerd Östberg, KinnarP,
(1.675.365) och Curt Nero, KinnarP,
(500.000.000).

SLUTARPS
MISSIONSHUS

Larsson, Äsarp (2.000.000), 9) Gerd
Östberq,Kinnarp't3. 226. l73t,8tBirge

L."rro.,,

ÅsarP,(2.000.000),9)Gerd

får pris. Uppmuntringspris får föliande: Ulf Nero, KinnarP, Arne

Adolfsson, SlutarP, Lutz Hofbauer,
Kinnarp, Gunilla Westerberg, d:o.
och Stefan Brage, SlutarP.
Priserna utlämnas På SParbankens huvudkontor i FalköPing.
Plornenaderna i Sandhern'

Multsjö och FlobY redovisas

Medverkan av LAJLA och

i morgon 10,30* 12" Även barn-

OLOF HULTBERG, Rydberg.

lrågor.

Offer.
Välkomna!

F-Sämhällsföreningen.

*ko-12-'

På

SUNBAG$UPPET
ttEfi 29/10
$l utarps Ha ndelsträdgård

alrnan plats.

ocH

Jägstafils, AsarP

LOKAL FRÖKlND, lördagen den 28 okt. 1972, kl. 20.30.

Musik av BANTOS

Stor sorlering av vinterkransar frän 131- kr även krukväxter i god sortering"

Medlernskontroll Servering. Välkomna!
Frökinds GOV

Renuult l6fS.
Uillsögarens sporthil.
Vi tor sporibilen först. 170 i toppfori.

0-.l00 på

AKTUELL

Åsarp 15.328.000), 7) Anneth Jarlsson, Kinnar, (3.226.r73)' 8) Birger

GAMMALDANS
i

Två rader hade fallit bort i tisdagens referat från Korppromenadetr i

Bilrally
Sl

Promenaden i KinnarP
Famljje!:.'rmenaden i KinnarP'

Fler merl tio rätt

KVÄLL!

Start: Bil o. Molor, SlutarP

32' 105 50

På fredag inledes en serie aktuella

kvällar i Slutarps missionshus.
Medverkande i fredagskvällens
samling blir kyrkoherde Olof
Hultbere- med fru.
L,rlto-?f,,.

Fred. 19.30

sombyggnad.

E

både sioro Sqaberr och Volvon. Enligt
Svensk Bilprovnings siatislik ör Renoult l6
en ov de böstcr bilcrrno. Bekvtim. Enigo
motoriournolister utnömner den till en qv
morknoclens bekvömcrste ol lo koiegorier.
Fromhiulsdriven. Servobromsor. Kortlösorlompo. Vorvröknore.
Villoöooren lvcker om den för ott
den ger deiutrymine hon behöver iblqnd.

rrinut blir den en sköpbil. Med etf
losiuirymme som ör I meler brett, 1 meter
l 6 meter lönot.
höqtoch
- RenoLjlt
l6 ör heltänkelt personbilen,
för{olk sorn iblond behöveren skäpbil.
Helcr veckcrn hol vi fullt med lådor
och bröder i utstöllningen för ott du skcrll
kunno övertygo dig om utrymmei. To med
helo {omilien och kom hit. Mon skallvoro,
mångo nör mcln provkör nyo bilen.
På nåu

13,2 sekuncler. Snobbore ön

Vi specicrlvisor Renqult l6 helcl veckon.

AB Bil&Motor,Slutarpn

te1.0515/332 62,33292

lca ngbanorna

DIPLOM TILL FI]LLMAKTICE

l

tir\GDoMscÅnn r pnöKri\D?

tatorterna
.1

ProJer{reras
Vägförvaltningen har

i

dagarna

projekterat gångbanor genom de
båda tätorterna Slutarp och Kinnarp. Enligt uppgifter skall man i
möjligaste mån tillse att det blir gångbanor på båda sidorna.
Vägmyndigheterna har de senaste
åren flitigt uppvaktats av bl.a. Hemoch Skolaföreningen Vägföreningen
och Slutarps Samhällsförening och
det ser alltså ut som om uppvaktningarna nu äntligen gett resultat.

När arbetena med gångoanornas
färdigställande kan påbörjas, vet
man dock ej. Det är en förhoppning
från de snrn bor i tätorterna att årendet påskyndas, inte minst med tanke
på att riksvägen genom de båda samhällena har en mycket hård belastning av l.ung trafik

Kinneveds förs. -hemsstiftelse
sammanträder nästa torsdag i Lokal
.Frökind varvid en av domkapitlets
juristu kommer att nå.va.a i och för
utredning omstiftelsens fortsatta bestånd och huvudmarr4askap för densåmma,

Frökindsfullmäktiges ordförande Arne Olsson (t v) med det diptom Korpidrottsförbundets Willy Wångdahl överlämnade som tack för god cykling. I mitten motionsklubbens ordförande Helge-Olof Carlsson.

Trots atl kaffetrord oeh rliplomutdelning våntade tog Frökinds fullrnäkrigeledamöter gocl
tid på sig vid torsdagskvållens sammanträtle och debatterade bl a rerglemente för träningsitlrottsplatsen och en petition från kornmunens ungdornar onl en fritidsgånl. Iio11munalkarnrer Göle Grahn lämna_de en redogjirelse för budgetförslageit. Man har kunnat göra en stark
stat och ändå hålla oförändrad utdebitering på I I kronor, frärnsr tack vare rlerigo4a ökningen av skatteunderlaget. Denna var 12.5 proc, medlrn de flesta an<Ir:r komrruner.haft innen
elfer ringa ökningar.
%hs.tt.

ningsidrotisplatsen på förslag av bl
statförslagets driftbudget balan- ändrad indelning av landstingsa hr Gustaf Gustafsson. Han tyckte
serar på 3'911'395 kr' kapitalsidan kommunen i valkretsar.
inte att det i ett reglemente, dår kompä 2.342.000 kr. Till den planerade
::

l::

doct Ungdomsgårr{
i"j":l'
renrngsver- Ett stort antal Frökiodslr,Bgclonur ä#:l il"å:'r:i'f;''hiilril,X

:I^"^:^"1:'Tfll
ouu'uuu
Kr ocn tlll clet nya

ket 500'000 kr' Till oförutsedda
behov' d'v's' medel till k.mmunfu.ll-

hJ; t ;; .uir"l.u tjl fuu11ä-Uige
b;;;"; ; ." rJiiJ"så.at#å-ttå; i
k;;;""""- Hr Göran Anclersson
f::li:l'^"lY'll1ll]v:'^F.l.f9*
o^u"I390 000 kr' trodde visserligen att de aktiva föTc.t":t.ltt
3Y""tl:t
uch skatten blir alltså otöråndrat 11 reningar som frnns i kommunen
kr'

iörfogande

irll

för Kinnarps och

slutarps idrottsföreningar och att
äu"sa fo"e'i.,gar skan disponera planen tisdagar och torsdagar.
Beslut fattades om överförande av

äganderätten till Kinneveds förborde täcka ungdomarnas behov såmfing av marken på Kinneved

En liten diskussion om skattere- ochtroddeattdetvarpåverkanfrån
Klockaregården2:T,Markenärkyr-

hr
*.::::f"t::9:1
11p"19
uustat uustatsson
och lellan
Rommun-

Faköping, där rritiris!ård håller

^r. i-_a.r^^

på

^.

:'r_*p:1._::d:0".:1'1::""#;1ii" il,1ilfil'åLi'J"""il'äi:ffs'.J:l
de att man når inte alla med för:::
gen 1t^:t':^:ti1^T^*t^l*1i""3_
men det visade sig att hr
eningsverksamhetochtyckteinteatt

!

fftrstafssonhadeengammalupplaga man skulle avvisa skrivelserr utan i I
och så var.man tt""'
stället ha den liggande tills Sörby I
,.,

yt'rre ansökningar om bidrag
-till kr
terbelysning om sammanlagt 750

skola blir ledig. Det blir den når nya
barnstugan är klar och skolan skulle
vara en lämplig lokal, tyckte hr Ahlq-

I
I
bifölls.
Kommunstyrelsen hade föreslagit vist. Hr su.tr*a.t.t..""or, tar skep- |
|
fulhnäktige att sågaja till ett stats- tisk: Fritidsgårdar har blivit ett
I
av
två.tennisbidrag för anläggning
bekymmer för kornmuner som har I
banor i Kinnarp. Den beräknade dem. Om vi får en måste vi anställa
kostnaden är 80.000 kr och stais- en föreståndare. Han yrkade- dock
bidrag utgår med högst 50 procelt' remiss till kommunstyrelsen för ut- I
|
Byggnadsnämnden skall utarbeta redning och så blev också beslutet. I
plan och skafia in anbud. Det gällde
KomLuntekniker Elof Rehn re- |
alltså för f'llmäktige att nu förklara dogjorde för utbyggnaden av avsig villig ta emot statsbidra8, rnen loppsreningsverket. - En skrivelse |
I
frågan remitterades ändock
lttlolF.' förelåg från länsstyrelsen, där det bl I
gnadsnämndenförutredning'Detär
asägsattreningsverkavdenaktuel- |
dock ingen risk att man mister stats- la storleken kräver maskinrensat
bidragspengarna, man har tre må- galler. Fullmäktige beslöt iakttaga I
I
ja'
att saEd
säga Jd'
nader,på
sig dur
påpekat.
vad lånsstyrelsen
vacl
länsstyrelsen påpekat.
'qer',IJa srg
II
Fullmäktige godkände vad länspå
Det blev återremiss
ett förstag I
i
fråga
om
styrelsen föreslagit
till reglemente och taxor för trä- |

kogårdsmark som tiukom vid kvrko-

-"*T1'å-fr,1å"?,1å3'i'"1.

."u.,

auerinramotförslagetfrånSvenska
iaxilörbundet om höjning av taxit"*"n tran l december.
rlr överlörmyndare och dessas
ersättare Iör tiden 1923 - T6 omvaldes
H..rr."t Andersson, vallåkra,
g1u1s1.p och Carl-Arne Aciamsson,
6auga"aun, Slutarp. Till huvudmar.r

L6lrc-11.
Bilrally

i morgon av Slutarp IF
och Samhällsför'eningen. Starten
anordnas

blir vid Bil och Motor i Slutarp.
Frökinds socialdem. fiirening

har håliit sitt första sammantråde
sedan omorganisationen inom det
blivande kommunblocket.

Före mötesförhandlingarna

er-

inrade ordf. Allaqr Ahlqvist mgd.
några minnesord om den nyligen avlidne medlemmen Nils Hermanssons
gärning inom rörelsen. Minnet av
den bortgångne hyllades med en tyst

minut.
En del rapporter avlåmnades bl.a.

från den nybildade

arbetare-

kommunens möten samt från samarbetsrrämnden och kommunala sam-

manträden. Vidare meddelades att
medlemmen av föreningen, Lennart
Karlen, utsetts som ledamot i det av
Falköpings arb.kommun tillsatta
fackliga utskottet.
Vid mötet beslöts att bilda en stu-,
diecirkel kring ämnet "Landstingspolitiskt rådslag". Första studiedagen blir måndagen den 6 nov.
{idare diskuterades de ärenden
som stod på kommunfullmäktiges
föredragningslista för kommande
sammantråde.

inuil.Opirgrsparbank tör 1973-?4
omvaldes Ivan Gustafsson.

I

motion.

Diplom och kaffe

Efter sammanträdet

inbjöd

F.,;kirrd" motionsklubb titt kafl'e och

Ilal eigr{e det.gfter kaffet

och det var kanske tur, annars hade

vi satt den goda lårtarr i halsen...

åipto-rtaef,ing som tack för att full-åttig"rua"möterna med äran del-

Motionsklubbens ordförande HclgeOlof Carlsscin hade tidigare välkom-

nå. tu* r.okind

fina resultatet.
Den cykel som Korpidrottsförbundet skänkt att lottas ut bland de nära
500 Frökindsbor som deltog i kommuncyklingen vanns av John pers-

i.si, i

sommarens kommuncykling.
på 48:e ptats bland
r""a.t" alla kommuner. Diplomet
ouerlämnades till fullmäktiges ordia.".rd" e.rre olsson av willy wångxo"ouns förbundsordförande
d.n. Korpens
dahl,
ira".,. Han visade också en iilm och
tri"a. om nyttan av riktig kost oeh

nat och tackat fullmäktige för det

son, Kinnarp.

c

I

l*XP:Ra,n'ai,*o,.a.".
föra"b.ud-på-följande
l. här",r.'ed

I

nödenheter, att levereras

K onr nr un

efte.r |I

NU
t'o'. KtNNARps LAGERFöRSÄLJNING öppqr

Susanne Åkt ss,rn 132, Ing-Marie

uöndagen clen zg okt,

I

;*'"",'*:*Jl'"Tilil:ää.1;
|
I Ki.rnarp. Levet'anserna gäller

^* ""

kl, 1a,00-u,00

unT,if,?iåf,:*

orer': L,ennart Oskarssolr 216

klass:rre: Lenn:in Oskarsson 132, 3:e
kiassare: Geo:g Joh:rnsson 83. 2;e

5204T Vartofta.

LADY

MIA

hebynt. mönst. skurnl
b"krid., lämpl. för sov..,r,r, vardagsrtrm
gnOnST 36:- kvm.

kraftig helsynt. mönstrad

1

I
I
|
I
riilhanda I

med

skum.baksida.
Lämpl. fbr hail, varcragsnrm. sovrunr, alirun.r.
ENDAST 47:- kvm

JUST NU!
[:'**rd- lf-- JU
NINA helsyn.,

vålTelbaksida, 4 {'ärger 400"cm
bred. Förr 43:- NU per kvrn 29:-

Kinneveds
förs.hemsstiftelse
kl'

giir på f rcdagar.
mellan l8 och 21.

I
t
I
I

F

i

Centralsko.l:rn

trrriljr:grxlstjånst i Kinnr.r'erlr

k.r'-rka

I söndags hade orlkring ?50 perso-

I

ner samlats till familjegudstiånsr

i

Kinneveds k1'rka. Det ungciomliga
tnslags'! vår stor.t.

I sami:and med griclstjänsten
cltiptes inte mindre årr tre barn, två
poikar och cn llicka.
Vid gudst,iiirrsten talarie kyrkoher-

de l{agnt:rrrci onr dopet. Barn ur
K5rrk:rns Barntinrmar samt {'lickkören nredvelrkade.

1 (Rul.mans) SLUTARP Tei. 0515i33566
Öppet vard. 9-i2.30, 13.30-18, lörd. 9-13
Låga on-rkostnader s Låga priser"

Kvarng.

På framstälining av kommunfulhnäktige i Frökinds korn:ttrun,, har länssbyrelsea i;,Skaraborgs län enligt beslut den 9
'oktobör 1972, med'sföd av 68 $
hälsovårdsstadgan upphävt nu
gäilande lokal hälsovårdsordsamt

fastställer ny såclan med den
lydelse komrnunfulimäktige antagit.
Bdsvår över detta beslut kan an-

föras genonr skriveise

till

Konungen.

Skrivelsen skall tillstäilas
Social depanementet, Fack
103 10 Stockholm 2, och ha
kommit in dit inom tre veckor
från den dag beslutet blivii kr,rngjort. I besvärsskrivelsen bör
tydligt anges vilket besiut som
överklagas och vad som yrkas.
Vidare bör klaganden meddeia
sin fullständiga adress.

Va-entreprenad
Frökinds kommun infordrar

!.EOIGA PLATSER

FRöT$ND

FRÖKINDS
KOMMUN

/r
+r
eEvpage.
i bitr;It\: '1i?

ledigförklarar härnred tjänste'n

sorn deltidsanställd

bibliotekarie vid kornrnunens bibliotek.

Tjänstgöringstiden orrfattar I
tim. per vecka l/10-30/4 4 tim
per vecka f/5 30/9.
Lön utgår enl. kommunförb. rekornrnendationer. Tillträdesdag
snarast rnöjligt. Sökande bör
helst ha genorngått biblioteksk-

urs ev. kan andra kvalifikatio-

ner åberopas. Övriga

upp-

lysningar erhålles på kornmu-

rralkontoret, Kinnarp,

tel.

33053.

Ansökan insändes senast den
13/11 1972 till Frökinds kulturnåmnd, Falköpingsvägen 19,

Lokal hälsovårdsordning för

Slutarp,

Frökinds kommun, finnes tillgänglig på kornmunalkontoret.
Kommunalkoqtoret, Kinnarp

52100 FALKÖPING.

den 30.10. 1972.
Kommunstyrelsen

E

för heltäckning och plastfiltmattor

KunEörelse

ning för kommunen,

t

KUNGS-GOLV Lågprlsvaruhus

19'

121.

N1 börjarre: Bengt Åkesson g?.
L)essa och iivriga ir:tr.esseracie
sklttar ' unea och garnla * hålsas
vålkomna till luf tgeviirsskyttet, sönl

DIANA synt. heltäcknir.rgsrya 400 cm bred. Förr
109: - NU Der kvrn endast 45:-

samntanlräder i Lokal Frökind
torsdagen den 2 nov- 1972
Ordf.

(4:ir

kiass:rre|, Hirrrs Cerrterstig 205 i2:e
klassarei L-1uudr: Johansson 188 (4:e
klassare), K,G Ahi 188 {2:e klassare)
Veter;rnklass: Bertil Engclahi 30. 4:e

klassarc: H:rns Centerstig

I

133,

Joh:rnssr:n 129, h{;rrita Ek 126. Seni-

priser'

"n,,r,,,o.i

I
I a. eot,,ti' och gr'önsake-. I
I t. age
| 6. Matbröd
I st.it'ttig* anbud skall \/Ala
I Fr'ök;rrclssocierlnämnd. Billshol-

| -.n,

Juniorev: I);rn Sirlonsson

.----*-.r

ii]ffi1,,1"o,.',,,
i"=*ttlffl"t

nråslcrskaperr

Frökindssklttarna har ir:rft kcrrr
munnrästerskap, r'arrid' rtsul&rten
bler'löljancle:

J

Hela 45 ekipage stållde upp i

härmed anbud på utbyggnad av
befintligt avloppsreningsverk i
Slutarp.
Entreprenaden avser byggnadsarbeten, c:a 2.700 kbm, inkl.
VVS.
Förfrågningsunderlag kan
fr.o.m. den 2 nov. 1972 erhållas

söndagens bilrally, som anordnades

av Slutarps IF oeh Samhällsföre-

av VIAC-AB, Möindalsvägen
85, 4L285 Göteborg, tel.

ningens hommittö. Start och mä var

03u81 31 20.

vid Bil och Motor oeh banan var
cirka fua mil.
Rätta tipsraden: x 2 1 1 x x x

| 122.

'2.

2

Barnraden: 1 x 2 1 1 1 x 2 1 x x

Skiljefr ågan: 3. 9å0 meter.
Fyra .rned tolv rätt belönas och
skiljefrågan var avgörande för den
inbördes placeringen.
' 1) Inger Ekman, Slutarp, 3 800; 2)
Giiran Olofsson, .'alköping, 4125; 3)
Helene Persson, Kinnarp, 4125; 4)
Asta Lihnell, Kinnarp, 3650.
Skiljefrågan: Solweig Johansson,
Giiteve, 3.900. Pilkastning: Gunnar
Moberg, Falköping, 100poäng. Bollar: Bo Larsson, Skölvene. 4 bollar.
Ävenpå barnsidan belönades fyra

Anbud i förseglat kuvert inIämnas till byggnadsnämnden i
Frökinds kommun, Kommunål-

kontoret, Kinnarp, 521 00 Falköping, och senast den 24 nov.
1972

kl.

12.00.

Byggnadsnämnden

enligt {ödande: 1) Katarina Frisk,

Floby, 4000; 2) Claes-Uno Frisk,

KUNKORT
Ny teorikurs
böriar tisdagen den 7/11 kl.
19.00

Välkommen med Eder anmä-

lan

personligen

eller

330 60, 332 01.

GÖSTA LARSSONS
TRAFIKSKOLA

tel.

3780; 3) Reine Andersson, Floby,
3125; 4) Fredrik Mikkola, Slutarp,
20&3 meter. Skiljefrågan vanns av
Katarina Frisk med 4.000. Pilkastning: Bri tt-Marie Ernstsson, Äsle,
?0 poäng. Bollar: Jörgen Gustafsson,
fiarp, 4 bcllar.
De här nämnda har pris att hämta
från och med onsdag hos Samuelssons aflär i Slutarp. Om pristagaren ej har tillfiille avhärnta priset ring

affiiren 33

119.

llr Kenl Ad:rnrsson med maka AnnCatrin, lödcl Haghlnd, Kinnarp.
(Foto: Hammarstrands Eftr. )

ENTREPRENADER
Kinneveds
, Röda-

Prästgårulerr

korskrels

>Ytvr?'

i Böritig
anordnar sin sedvanliga syauktion i Lokal Frökind,
fredagen d. 10 nov. kl. 19.
Yngve Johansson med döttrar

underhåller med musik och
sång.

Kaffeservering. Lotterier.
Gåvor och paket mottages med
tacksarnhet.
Alla hälsas varmt välkomnal
Röda -Kors -Eylöreningen.

fo
I
..
rat'IrlresgäsI
t(rnneveds pastorats I'örsamlings-

delegerade har vid sammanträde
beslutat uthyra Börstigs prästgård

till kyrkoherde em. hovpredikanl

Sten Rössborn, Brunflo. Pastoratel
behåller för sin räkning utrymmena

för pastorsexpeditionen och söndagsskolan.

Arrendatorn på ecklesiastika lö-

nebostållet Vårskäl Gärdet i
Vårkumla hade begärt att få förvärva bostället och stiftsnämnden

KINNEVEDS pastorat: Kinnevecls
'kSirka alla h dag 19.30 musik- o
minnesgudstj vid ljus, Hagnerud,
kyrkokören. Sönd 10.30 högm, pr
Malmensten. Onsd 15 Slutarps

kyrkl syf hos Aina

Andersson,

Mossag. Torsd 14 gudstj

å

Frö-

kindsgården, Hagnerud, kvrkobröd; 19 Kinnarps kyrkl syf hos
Ingrid Olsson, Alarp; 9.30 o 14.30
kyrkans barntim i Lokal Frökind.
Fred 9.30 o 11.30 kyrkans barntim
i Lokal Frökind; 17.30 kyrkans

min i Lokal Frökind; 17.30
kyrkans jun i Lokal I'rökind. -

Vårkumla kyrka alla h dag 10.30
högm, Hagnerud, flickkiiren.
Fred 19 förs.afton i bygdegården.
- Börstigs kyrka alla h dag 19.30
ljusgudstj, pr Malmensten, kören.
Onsd 14 Döve k1,rkl syf hos Anna
Blank. -' Brismene kyrka alla h

dag 11 högnr, pr Malmensten.
Torsd 14 Brismene kyrkl syf hos

Gulli Andersson, Stommen.
Börstigs missionshus: Alla h dag
ll gudstj, Rehnstedt, HHN. Sönd
19.30 i Brismene. Tisd 19.30 i Trädet.
Brismene missionshus: Alla h
dag 11 i Börstig. Sönd 19.30 Rehnstedt. Tisd 19.30 i Trädet. Torsd 14
symöte h Gulli Arvidsson.
Kinnarps missionshus: Sönd 9.45
ssk. Tisd 18 UV-saml.

Slutarps missionshus: Sönd 9.45
ssk; 11 gudst, Rydberg, HHN. Fred
19.30 aktuell kväll, Gustav Haag,
offer.

hade begärt delegerades yttrande.
Delegerade finner att någon försäljning inte kan förordas under innevarande arrendeperiod, då pa-

FRÖI<INDS KOMI\{UI{ infordrar hårmed anbud på nybyggnad
åv Barnstuga.
Byggnadsvolym e :å f .900 kbm.
Entreprenaderna uppdelås entigt följande:
Å Byggnad-, målning- och planering

BEI

'C Vårme * sånitet
D Vcntilction
Anbud kan åven avse cntreprensdernå å*D gemensamt som generalentreprenad"
Handlingar erhålles cfter hänvåndelse rill byggnadsinger{ör [,ars
E. Jorm6us AB, Falköping, tel. 0515/130 35 vx.
Anbud skall avlåmnas till Ksmrnulrålkontoret, Kinnarp, 5?i 00
FALKÖPING senast måhdagen den 2? november 1g?3.
Arbetena beråk9as påbörjas under decernber månad under förutsättninB att kornmunfulknåktige så beslutar.
Fri prövningsrätt förbehåtles,
tEnligt
uppdråg

storatet nyligen gjort ganska stora in-

vesteringar

i bostället.

Eventuellt

kan fastigheten även tänkas som tillskottsmark till andra fastigheter i pa-

storatets ågo.

Arrendatorn på

Stommen

Vårkumla får på egen bekostnad
gräva ner en stenmur på åkermarken.
Det beslöts att oljeeldning skall installeras i Prästbolet, varvid kostnaden för ev. utbyte av värmepanna
skall betalas av påstoratet. Oljebrännare och andra kostnader betalas av
arendatorn. En skorsten skall repareras och en icke använd skorsten
tas bort.
Till ombud vid arkivöverlåmnande i Kinneveds och Börstigs prå-

I SLUTÅRP
öppnas inom kofi en ny

ICA-butik
Vi siiker därför en styckmåstare
som sjdlvsiändigt skall sköta vår
charkavdelning.
Svar rill Fengt Samuelsson, Slutarp, tel. 0S15/331

stgårdar utsågs kyrkvärden Erik
Bohman.
Ett arvode om 20 kr pr sammanträde skall utgå till var.ie ledamot av pastoratkyrkorådet och församlingsde-

legerade, varvid reseersåttningarna
slopas. Sarnmanträdena skall omvåxlande hållas i Börstigs bygdegård
och Lokal Frökind.
I samband med årets sista sammanträde beslöt församlingsdelegerade inbjuda pastoratkyrkorådet,
kyrkofullmäktige och samtliga kyrkoråd.

6ammaldans
i Lokal Frökind
lördag den 11 nov.
k|.20.30

Kinnarps ltonlonmöbler

En ansökan från AB Kinnarps
Kontorsmöbler om att få använda ytterligare 3 milj kr ur investeringsfonden har av AMS hånskjutits till regeringen.
Ansökan är föranledd av Alt den
planerade fabriksanläggningen skall
utökas vilket medför väsentligt
ökade kostnader. Bolaget har därför
ansökt om att Iå använda investeringsfondsmedel för totalt 7 milj kr.

Musik: KROONS

o

trlv,-|?..

Kinnevtrls Riirlakorskrtts
håller på fredag sin sedvanliga syauktion i Lokal Frijkind. I programmet märks bl a underhållning av

BONPTNNNIS
Skövde reeen

Skagersvik-Töreboda C 6-3
Skultorp-Hörnebo 2-6
Hova-Kinnarp 3-G
Skagersvik

maka Britt-Nlarie, född Karisson,

Slutarp. (Foto:

Eftr.)

Hammalstrands

Kinnarp
Falköping
Skövde
Hörnebo
Töreboda C
Töreboda D
Hova

Skultorp

22

0

0

12-

4

0
0
0
0

0
0
0

12-

5

11
2L
20 I
20
20 0
20 0

(TNNARPS tF
ARSFEST
KIF ilbjuder till årsfest lördagen den 25 novernber kl. lg i

Töreboda D-Falköping 0-6

Yngve Johansson rned döttrar.

Hr Per-Olof Stridh, Falköping, rned

l9

0-0
b- r

7- I
8-

11

1

4-12
4-12

Lokal Frökind. Anmälan senast
19 nor'. till tel. 33150 eller BB21?.
Festkommittån.

Styrnken flrr Klrrneverls
4lx'12'
CKF,cv,f otntn x
hade förra måndsgen kallat med"
lemmarna iill möte i SörLry skola I

Kinnarp. Drygt ett trettiotal hade
hörqarnmai kalkileen oeh det var
med en viss sBånning de kom, efter-

åom programmei var hemligetåm-

plat, Marglt Andercson, ordf, I avd,,
hålpade de Rårvarande vålkornrra
oeh presenterade kvällena €åpt, som
visade sig vara Ann-erietin Abrahamggon, Falköpine, Når alla så
bånkat alg vid de vaekert duhade
borden demonstrerade Ann.erigtin
slika sått att l,illverke "lrrndgånger",
aamt pratade under tiden Bå gitt underhållende Eått ani hur rnan går till
våga oeh vad man låmpliBen kan an-

Frontalkrock i Luttra
Fyra till lasarettet

rqrtr'?e'

Fyra personer från Kinnarp fördes i arntrrrlans titl Falköpings lasarett sedan de två bilar de f,ärdades i frontalkrockat
på riksväg 46 cla 5O0 meter söder orn järnvägsbron i Lunra
i söndags kväIl. Tre av de fyra skadade fick senare lämna
sjukhuset medan den fjärde, en {licka måste kvarstanna för'
vård. Hon har bl.a. ådragit sig en hjärnskakning, Hennes
bkador är dock inte allvarliga.

för

!örota söndagen

arf

800.00il
I

r

.

f . I

ståitsl
)1({rag
---'------r]

Naturvårdsvirkel har

geta

Friikinds kommun 800,000

kr i statsbir{rag till reningeverker i Slutarp" tlela kostnaden
för anlåggningen har beråknars till |,O6 milj kr.

Bilarna blev mycket illa åtgångna vid kollisionen.
Slutarps missionshus
På fredag kväll medverkar Evange-

Aht-Nl.

Pfr söndag anordnas en.ungdrJmF.'

Hur-litjånst i Kinne.veds kyrks, För
g-uds.ljiinel.en svarer kyrkqadjunki

SLUTAflPS
MISSIONSHUS
Fred. 19.30 Aktuell kväll. Evangeliegruppen Falan sjunger o'
vittnar, offer. Månd. 18.00 Mis'
sionslörsällning, Carl Wilsson,
Rydberg. Andakt - servering lotteri.
Välkomna!

f3engf=Äkp Öhgren oeh ungdomar
irårr'f irlaholm, Dei blir myeket rång

Plastmattor
Kinnevedn kyrka
cöndagJ -20,00 Ung Gudsl,iänst'
kyrkoar{, B=Ä Öhcren och r;ng'

dqrnar från Tidaholm,
Välkomnel

$lutarF*
ml*ElenEhus
Fredas ls.30 Aktusll kväll"
Gustav Haag visar hik.lor från Is"

rael,
Söndag 15,00 Gudelfänst, Mis'

ril-Ft.rt-cd*lb Ry{be't' U'

0ff'er för byggtiadskass:rn'

Välko-mnal-

.rtu'la'

KrOrlflr"

i adi'ent.

[]flg gnrlu!jiirrct i Hinnevarl

fi

Bilen som kom från Falköping fördes av en man från Kinnarp och i
den från motsåtta håli kommande
bilen färdades tre flickor från Kinoarp.

Iiröl"ini I ficl<

enore'ln;r

Itlrincvntl,i Hiirl$.hotrkrots

eiorrår

störda,

tårD.

k.ynkbesökirrna

itn0rdrrFf i rnorgon. fiEdag, sin se=
rlvaniiga syeuklion i l"ukal Frökirld'
Musik och sång blir dei av Yngve
Johanssnq or.h hana eiöttrar' Kaffe=
p"rverrins sch lofterier,

I

De båda fordonenfrontalkolliderade
de och blev i det närmaste totalför-

Slutarps IF och Samhållsföreningen återkommer på söndag med ett
famil.jerally. Avsikten är också att
förlågga en kort naturstig utefter
banan. om vådrets makter inte visar
sig alltför tresvårliga. Liksom tidiga'
re blir det iiven barnfrågor. Första
pris är en gås. Start blir under förmiddagen från Bil och l\{otor i Slrr-

damer, som där tillvorker nrårrga

selventskaiTo

göra en vånstersväng in på en gård.

"Cåserally"

munn€n på åskådarna,
StYrelson bjöd därsfter På ke,ff6'
med landgång, vilket omakade ut-"
rhårkt, Mötct diekuterade till elsi etudieresen lill KS'9 i Skövde, som skall
företae nted huse den 17 noyembqr.
Fnån v{-'rkpamheten i iivrigt kan
nämnaa ett en ptudiereae anordpa"
de,n i sornlas till Borås och Torpa alstt
m,m, Vidare har avd, haft l'areiUo{€st
tilloeurmans nrod Kinnev64Briemene CP, Virl månadaniöto i
sefrtember var instruktör Mqidor
9eger:rtrörn gåst hos avd, oah presenterade Vuxenekolane aktuella
studieämnori, Få eti ennni möte de=
monBl,rerade Eut FerBaon oeh$tine
Gustatqssn maklr-rr-rr6, Vidare kan
nårnnaF att eKF;s yåvstlrga i Sörby
Ekola år i qtändie verkeemhet, en
vorklig r:as fiir ortens våvkunnige

siudiecirkel, earnt

direkta orsaken till olyckan' som
emellertid inträffade när den från
Falköping kommande bilen skulle

rRöt{|ND

vanda för olika påläss m,m, I{or1
giolde tre varianter på landgångar,
pom ver.kligen fiek det att vaitnås i

veokra gaker.
Bland komnrande alrtivileter är en

Olyckan inträrffade klockan åtta på
kvällen. Man kånner ånnu inte den

största sortering sami
plastband oeh varp till
vävning såljes.
Öppet öven söndagar'

Tel. 333 64
KrogstorP, SlutarP

o Scnact<
Kymbo-Kinneved 3-2
K. Sandehn*8. Persson ll2*112l. I.

Sandöhn*A. Kjellander l-0; G. Svensso,r
-8. Kjellander l-0; P. Johansson *K.
Lennartsson 0- 1; C. Nilsson-R. Lennartsson 1/2- 1/2.
Nästa omgång spelas 26/11 '- 2i 12.
Då möts: Floby-Kymbo, Kinneved*
Va1t9fta, FalkötinB- Sandhem.

liegruppen Falan med sång och vittnesbörd i serien av aktu-ella kvällar I
missionshuset.

c,aotoiiottto9oaaco.o.oS

i
i

Har Du tröttnat t
på att ha hunden a
: L - l--Xf -&{D
a
I baksätet?
nå kanske
Renault 4
är hilen för di
Välknmmen för demonstration

AB BII- & MOTOR
332
Slutarp. Tel' 332

62,

92

l!

llCI

-lt

$|IililAli$fippH I $[ulRRp

Söndag
19 nov. kl.

VACKRA TI|IATTOR BILLIGT

VÄLKOMMEN tiII

-

AB BII. & MOTOR

TILL PRISER SOM SAKiIAR,M0TSTYCKE!

EGEN rMPoRt

Ui visar Nya och Beg. Bilar
samt bjuder på provtur
i ollka modeller

- u'oX1Till?iil

KU N G S -G 0 LU

ffi""1t

SLUTARPS IF
håller årsmöte
fredagen den 24 nov. kl.

PA$SA-PÄ-

PRTSER

H ELTilCKN I N G å:I äIi,"^,

Tel. 051årc32 62, glz gz

ÄvEN.LÄGGNTNG

HfH#jf*Jrifabrik)

Öppet: Månd.-fred. 9-18 (lunchstängt 12.3Ö-13'30) lörd.

g-13

$tyrelsen

|

NTIIIIIIIINI
I

llerr-, dam- o. barn ,

$Kon

1.0t!0-tals

KUP TILL LÅGPRI$
SPORT . FRITIDS . PRESENT. och EL.ARTIKLAR

ffiH++fiH

Stor sortering: Pulkor finns nu.från 9:50
Bordtennisbord. Privat 265r-. FaC*ets från *:50
Konståkn.-skridskor, lshockeyrör, -klirbbor och -skydd
X-tra: Pojkur 'fCezna" Schw.tillv. 49:50, herr 69:-

Välkommen till etl lönsaml möbelköp
Öppet månd.-fred. 10-18, lörd. 9-13

E
G Ng SLUTABP LI
U PöäT^"' llEM- o. l'nmosLAGER

$lutarps Möhel industri
Falköpingsvägen. Tel. 0515/335

65

SPARBANK$KONTOR

FRöldlND

I

Slurarps missionshus

l

På rnånda! hålles missionsförsålj-

i missionshuset. Det blir predikan av pastor Carl Wilsson, Jönköping, som också lrommer att fungera

ning

STUVLAR

TOFFL0ft m.m.

scm

29tli,

30111,

1/1!

onsdagerr den

öppnar-rde nred tre presentdagar,
,-.

29/ll liar vi öppet kl.

10''.17

och clå bjr.rder vi erckså på kaffe.

Expeditlonetiden
.Mandag-fredag kl" 10-14 och 15-17
Föreståndare
Anders Westerrnark

SPARAANKEN

Klnnarpakonlorel, lel, 336 50

SLUTARPS

FATKI'PING

$t1r|2.

syauktion under god tillslutning.

Sarnmankomsten inleddes med sång
och musik av Yngve Johansson med
döttrar från Skörstorp. Deras fram-

sK0
FALKÖPINGSVÄGEN

utropare'

K i nneveels f,törla korskret s
har i Lokal Frökind anorc{nat en

trädande applåderades livligt. Efter
kaffeservering följde arrktionen och
Sven Andersson, Lofsgården, som
är en myckettrivsam ropare, frck publiken med sig, vari'ör försäljningen
gick snabbt undän. Auktionsresultatet blev rekordhögt - tillsammans
med lotterier och kaffeförsäljning kr
4.551:?5. Röda Korsets liksinsam-

;:

Tel. 0515/335 98

ÖPPet: mend.-fred. 1 0-1 2.30
ii.r.'
13.30-18, lörd. 9-13

ling, som nyligen avslutats,

I KINNARP

Onsdagen den 20 novqmber 1972 kI.10 öppnar vl ett nytt
avdelningskontor i AB Klnnarps Kontorsmöblers gqmla la'
briksbyggnad vid Falköpingsvägen.

Vi lirar kontorets

O

19,00

klubblokalen - Tångavallen.
Ärenden: enl. stadgarna.
i

ALLT TILL LAGA PRISER

och

IIX

IIIT

:.-

också ett toppresultat

I
I
I

appe,r
rörrdagen den 19 nov, hl. 13,00 --1?,00
Ak till aflåron med lägre prlcer,
_ Allt I Kläder.
_-l

ha| KINNARP$ LAGERFÖR$ÄLJN|NG

SLUTARPS IF
I
|

I

l
l

gav

* kr 2.633..

har spelarträff i klubblokalen
torsd. d. 23 nov. kl. 19.00
Möt upp mangrant.
Styrelsen.

Slutbesiktigat

i Frökgt__{

Kinneveds
pastorat
I sönd. i advent: Kinneveds
kyrka 13.30 högm., Hagnerud,
kören, O(F:s ky'r'kkaffe i Lokal
Frökind - Varkumla kyrka:

':i:,i:iil
i:::i::,1:l::::i:i:

ti;,';:;

10.30 högm. Malmensten, flick-

kören. -.Börstigs kyrka

19.30

adventsgudstj., Hagnenrd,
kören. - Brismene kyrka 14
högrn. Mahnensten, kören.

Välkornmen
tjä

n st

till våra

guds-

er.

Pastorsåmbetet

FRÖKIND
Frökinds kornrnunfullrnåktige
kalias till sarnrnantr'äde i Lol<al
Friikind
fred. den I de-c. 1972 kl.

19.

Ordlöranden

Gul-vit

dreverhane
bortsprungen i Kinnarp den 2I
nov. Går ej att koppla.

Tel. 340 53.
VIAK:s representerrit -'projekterare - Ragnar Rudenstam, Våigfi.rreningens k;rsstir Inge Eckerlid,

Skänskar

Cements arbetsledare Sture Olsson, kornmuntekniker EIof Rehn, spec. arb. Ake Roos. Skiinska Cernent, arbetschef Ture Palm och olatschef Sven Carlsson. de båcla sistnairrinda också Skånska Cetnetrt.

På torsJ,rgcn siutbt'siktigades

är"f"";filji.*'T#ry,fl',':.*
prorekt läggas till hancllingarna rnerparten av tätorterna har nu 1ått
asfalt på gatorna. Det är vägtöre-

ningens förhoppning att srnåningom
kr.inna fullfölja asiaiteringen och
belägga även de allra nyaste ornrådena.
Sk:inska Cernent har svarat för arbelena och representantel- för ftjre-

l.aget var givetvis närt'arande när
man vandracle runt på torsdagen.
Vissa brister beträffande belåggninger-r påtalades och de-ss:r skail åtgärdas under r'åren. Man kan alltså
tala om en finputsning dii.

Pastor Kurt Rydberg hälsade välkornrne.n. Predikan hölls av pastor

nredverkar llickkören'

Prosten
Malmensten predikar även i Brismene kyrka på em då kören sjungor

Carl Wilsson, Jönköping. EI'ler kalfesarnkr'äm följde törsäljningen. Det

uncler kantor Ewy Hanssons led'
ning. Adventssöndagen avslutas

var många fina alster som gick uncler
klubban. Utropare var Wilsson, soln
för 3?:e gången var mecl soln Pre-

med en aftongudstjänst i börstig,

som traditionsenligt har sin advents-

tntsstotls-

gudstjänst på kvällen där för-

försarnlingens törsäljnirlg. Man katl
sirga alt både publik och rop:rre har

samlingens kyrkohercle Predikar
och kantor Hansson leder kören'

'

500

19.00

i Advent, då
det blir grantändning och rnedverkan av bat'n från Kyrkans Barntimrnar och flickkiiren.

kr.

Den av offervilja präglade lbrsä\ningelr avslutades Ineci gcI

Lotterier, Gåvor mottages tack-

Slutarps lF

mensam sång och bön.

Fotbollshäning

]

sarnt.

Välkornnal

torsdagen den 30 nov. kl.

l

SKUMPLASTISOLERING
utföres lredag kl. 10-12 i SLUTARP. (Vid Handelsträdgården)

Pastor C:rrl Wilsson lrtrr' tncd verkat
i dcnna fiirsäljning i li7 är.

Kom och se vär högeffektiva isolering. Specialpris på visningen.
15 års vana från c:a 50.000 hus.

AUKTION

BOSTADSS.ERVJCEVARMARåHUS,

i Lokal Frökind.

Tel.

02

I135 14 50 Västerås

19.

Sarnling: Tån gavallen.

0515/340 82.

Vi har

Barnens adventsgudstjänst firas i

Kinneved 2 söndagen

Flera saker köPtes och skänktes
tillbak:r igen l:l.a' en liten pr-vdnadssak, etr kossa, och slutpriset blev ca'

Medv. av ungd.sekr. G. Götlindl

Tel.

rned adventshymner. Efter
gudstjänsten i Kinneved har CKF
sitt sedvanliga adventskaffe i Lokal
Frökind. I Vårkumla kyrka predikar
prosten Erik M rlmensten och här

och ir-rbringade inte rnindre än 5.724
kr, ca. 700 tner än {'öregående år.

clikerre och utropare i

Första söndagen i advent hålles
högmässa i Kirureveds kyrka på em.
Församlingens kyrkoherde predikar om adventskonungen och Kinneveds kyrkokör medverkar under

kantor Margareta Thors ledning

Måndagens missionsförsäljning i
Slutarps Missionshus blerv rekord

många år.

av hobbyalster rrl.m.

och kh Hagnerucl. S"r'ue.i,'rg.

"i

ng i Slu,torp

Lärt kårrn;, varandrit ulldcr dussit

Försäljning
i Lokal Frökind
fred. den l/12 kl.

F ör srilj

Kinnr.verlspdstorat ltr/6-?Z'

onsd. d. 6 dec.

kl.

19

Gåvor och påket mottage:; taeksamt. Välkomna!
t{inqa.1p11

lyrfrl

syföreningn

.,

Slutarps lF
har ÄRSFEST
fred. den 8 dec. kl. 19.30
i Lokal Frökind
Anmälningai" senast tisdag
den 5 dec. till E.,älik]rola, tel.
332 36 el. Samuelssons, tel.
331 19.

Frökind bygger./*
[vå tennisbanor ae'
fr;r 110"000 kr

Sparbanken öpptade

*ontor i l(innar'

a{rr'}e'

Sd hAr. beslutsde
Slutarps

kommunfullmäktige
beslöt i går kväll ati tr'å tennisbanor
skall uppföras i området bäster om
Centralskolan i KinnarP. Kommu-

marna. Mötet som hölls i klubbloka-

len på Tångavallen leddes av Sten
Ahlqvist.

nen bidrar med 70.000 kronor och

Till ordförande för år 19?3 efter
Eino Mikkola, som avböjt återval,
utsågs Leif Lundgren. Valet av två
styrelseledamöter för åren 1973-?å

AMS tillskjuter 40.000. Det gör banor

för 110.000 kronor.

Samtidiggt antogs Skånska
Cenrentgjuteriet. vägavdelningen i
Göteborg,som entrePrenör. Företa-

,?l:i:i::,:::::i:i:i

get.s anbudssumma var

bordlades

och Reidar Sanfredsson omvaldes

liksom suppleånternå Arne

Kungörelse

--ll

exklttsive moms.

härmed:

I

slogs portarna upp

ping, ett

I

i

BJaget: ,
mars Kinnarp B,

i Floby, ett i Mullsjö och

4

ett i Sandhern.
Kontorsföreståndare för banken i
Kinnarp är Anders Westermark.

Sedan Kungl. Maj:t med$vit ll
Frökirrds kommun rätt att ex- | |

B,

propiera fastigheten Sltrtarp | | Konloret har lått sin placering i
i Kinneveds | | samma byggnad som Posten - ur
socken, har komtnunen i en till | | kundsynpunkt tilltalande alltså. på
Premiärdagen bjöds kunderna
Mariestads tingsrätt i dess | | kaffe och tårta. Premiärgåvor av
egenskap av fastighetsdomstol l'I olika slag saknades inte heller.
inkommen ansökan "* I I Bankdirektör Hans Warnström från
stärnning å Bertil Fredegård, | | Falköping uppvaktade med rosor
|
|

tigheten yrkat, att dessa måtte l,l
förpliktas ait i den ordning laeen ll I

om expropriation stadgar till l''
kommunen avstå fastigheten. I
Tingsrätten har denna dag uf I
färdat stämning å de uppgivna
ägarna av fastigheten med föreläggande för clem att till tings-

rätten inkomma med skriftliga

svaromåI.
Mariestad 29.11.1972
Tingsrätten.

I

|

I

Hömebo
Skagersvik

I

Töreboda C

I
I

Skövde
Kinrrarp
Töreboda D
Hova

Skultorp

På förslag av styrelsen slopades de

Asarp

tidigare fest- och bingokommittdrna
och valdes istållet en ekonomikornmitt6 med följande sammansåttning:
Sven-Olof Johansson, Lars-Gunnar
Claesson, Rqne Sandön, Jan
Ekman, Bo Johansson med SvenOlof Johansson som sammankailande.

Vid mötet beslöts bl.a. att man tillsammans med Slutarps Samhällsfo-

i Lokal

rening anordna en loppmarknad
under våren l9?3.
Vidare beslöts att anställa SvenRune l"iungkvist som fotbollstränare

ftir år

samt lrene Hellman. Programmet
leddes av Gunnar Svärd som också

bjöd på en tipstävling under serve-

440 0 24-l
24-16
531
18- rz
430
?.5-20
522
18-13
427
420 z t5-17
411 213-1?
50r 4 12-n
500 5 6-30

ringen, betitlad "Vad minns Du från
60- och ?0-talet?". Den sorn mindes
bäst var Bengt Johansson från Göte-

8

n9---

b
8

i- :

-

5

Vara-IFK Lidköp 5-5
I{jo-Kinnarp 3-6
lHörnebo-Töreboda 5-5

0

!
a

I
I
I

Id

I

uppskattat arbelr'. 5in storhelsti(l !

hade Sven-Rune sorn halvback och
r:n

följd

å

av år, Virl Slutarps årsmöIe förkunnarles också att Leif l-unrlgren. f<rtbolls-

I

domare m.m., ofterträder Eino DIikko-

*

la sorn ordförarrrle. Titl årsmiitet i
övrigt återkomrner vi. .

7

7
7

*:ä::
Vara
Kinnarp
Hjo

z 0 40-15 12
I 1 39-15 11
3 1 33-23 I
2 2 33-25 8
2 2 29-29 I
2 425-M 4
0 5 t7-37 4
07 4-420

7

7
7

17

iz

Skultorp-Skagersvik 6-3
-tlova- loieDooa u z-o
Skövde-IFK FalköPing 1-6
Kinnarp-Töreboda C 5-5

5
5
6
5
5
5
5
6
6

5
3
2
3
2
2
2
1
0

0
1
3
0
t
|
7
0
1

220-22
512-33
514-35

vilken tackade för det örtroende
som visats honom och hoppades på
gott samarbete, varefter harr avslutade årsmötet.

Ärsmöte i kiubblokaien på Kinnerno

030*210
124-76 7
130-25 7
221-18 6
219-19 5
2 19-19

arrangera. Sedan dagordningen var
genomgången överlåmnade mötesordföranden Sten Ahlqvist klubban
till den nyvalde ordf. Leif Lundgren,

Kinnarps lF

Skövde resery

IFKFalköping
Hörnebo
TörebodaC
Skagersrik
TörebodaD
Skövde
Kinnarp
Skultorp
Hova

19?3.

Jan Ekman redogiorde för den insamlingsom har gjcrts för bl.a. inköp
av dräkter fiir A-laget. Förer.ingens
tack till honom för denna aktion fördes till protokollet.
Styrelsen gavs i uppdrag ått iilse
ombud till VFF:s årsmöte i Skövde"
Likaså fiek styrelsen uppdraget ått

anställa personal ör Tångavallen.
Vidare beslöts att anordna en pojklagstråff, vilket styrelsen och ungdomssektionen tillsamrrans skulie

l)iv, 4 Yästsvenska östra
Hova'' Skagersvik 1-6

a

r 3l*x*'

Lj ungquist eftertr cid,er Y;;"
Cöstu trk i Slutarps IF
i ll'K Falköping rrnder

25 mars

hålis av kh Hagnerud och roPare vid
auktionen blir Sven Andersson,
Lofsgården. De inkomna medlen går
till olika kyrkliga och humanitära ändamål både inom och utom landet.

Klart FBK och Husse f{i

irrrrer

en. Matchkassör: Tage Hellman, Biljettförsä{iare: Bror Gertner.

Frökind. Den inledande andakten

5-5

I

Floby IF och F alkiipings BK är överens orn Hasse Karlssons övergång från
FIF till FBK. Det blir korl karens alltså ivå månader. Ny tränare för
Slurarps IF blir Sven-Rrrne [,.iungqvist
eom efterträder Gösta Ek. Sven-Rune
har under err fiiljd av år rarit spelantie
trånare för Grolanrla IIr i vilken förening han nedlagt elt omfattande och

mars Vartofta B,

dersson, Jan tindström, Anders Eckerlid, Gustav Eckerlid och Ulf Karl:

mars Floby

äger rum i morgon, onsdag,

Hömebo-Kimup 6-2
IFK Falköping

18

11

Sand€n.

Vinteridrottssektion: Anders An-

Kinnarps kyrkliga, sYförenings'
S|J>+N.
auktion

Falköping-Hova 6-l
Töreboda D- S*ultorp 6-0

[

UIf Karldn och Dan-Ola

FRöl{lND

Igen

Töreboda C-Skövde

rnars

(prel.)

och de flesta kunderna slog sig till
ro med en kopp kalTe och en tårtbit
i "mvshörnan". Fiirsta rushiga
dagen hade Anders Westerrnark
hiälp av fru Ingvor Henningsson.
Skövde

dersson som biträdande och för B'
laget utsågs Eino Mikkola med Jan
Ekman som bitrådande.
Ungdomssektion: Lutz Hofbauer.

B, 1 april Vilske/Kleva B, 8 april
Timmele B, 15 april IFK Falk. C

Ödegården 1:61

Allan Fredegård och Endy An- |
dersson såsom ägare av fas- |

Till lagledare för AJaget utsågs
Bengt Stenkvist med Mats An-

Stenstorps IF, 1? mars Vegby SK,
24 mars Grolanda IF, 31 mars Timmele GIF, 7 april Tomtens IF, 14
april Blidsbergs IK.

KinnarP
för Sparbankens sjätte kontor. Tid!
gare har banken två kontor i Falkö-

Till underrättelse för möjligen ll
befintliga okända sakägare tI
kungöres

3 mars Hällstads IF, 10

Frökind och desscmgivning kan

I går

Svensson,

träningsmatcher våren l9?3 är nu i
stort sett klara och upptar följanCe
motståndare:
A-laget:

nu notera att den fått sin bankservice

Sei-

terberg och Arne Persson, I fotbollssektionen nyvaldes Bengt Stenkvist
och omvaldes Jan Ekman och l-eif

Slutarps IF;s

-

för

Revisorerna Bengt Samuelsson

200 kronor
över den antagna summan, medan
en tredje firma lämnat in anbud På

Westermark och direktör H:rns Warnström.

rrästkommande

samrna tid återvaldes Leif Svenssr;n.

anirudsgivaren låg endast

En av premiärkunderna var Georg Johansson. I kassan Anders

till ett

möte. Till styrelsesuppleant

105.500

kronor exklusive moms. Nårrnaste

114.000

zrv'rt'

Slutarps IF har haft årsmöte
under god tillslutning av medlern-

Frökinds

i:ii:i:::::r:::::rtir:i::t,::i

IF

5
5
2
1

torsd. de-n
Välkomnal
Styrelsen.

7112

kl.

19.30

rÅI,K0PIilff$ TII}ilIff{;
börlar idag ;
EN FÖR8ÄTTRAD

Utbärnings-

SERUICEI!!
Avsikten är att så många
som möjligt av våra

E

Slurarps IF har
årsfest

Tel.

Slutarps IF anordnar på fredag
kvåll sin årsfest i Lokal Frokind. alaget som nådde en andraPlacering
kommer att tilldelas medaljer. Träningspriser och andra priser
kommer också att fördelas. Det blir
upptrådande av Folksong Singers,

av egna förmågor och

dessutom

dansmusik till Qista och Gösta.

tidning redan tidigt på
morgonen, i de allra
fiesta fall redan före kl.

Kinneveds CKF
anordnade första söndagen i advent

Denna FÖRSTA ETAPP börjar idag med utbärning genam
vår entreprenör, Pressens Samdistribution AB, ett dotterföretag till Svenska Pressbyrån.

>hz'Tt'

FLOBY SAMHÄLL€:

Utbärare: ELOF BERGSTRÖM.
tel. 412 98
SLUTARP, KtNNARP, ASARP:

Utbärare: AINA JOHANSSON, Slutarp,

Frökind där en grupp CKF-damer
hade dukat vackra kaffebord och
tänt de första adventsljusen. Margit
Andersson hål{ade de närvarande
välkomna varefter kaffet servera-

ett varmt tack till Kinneveds CKF
som tagit initiativet att ordna med
kyrkkaffe och han hoppades att det
skulle få bli en god tradition år från
år. En frivillig kollekt uppbars och
den blev 310 kr vilket oavkortat går
till IM eller som det heter "Individuell människohjäIp". Nämnas kan

att allt bakats och skänkts

:J32 77

av

:arna,

KÄTTILSTORP, VARTOFTA:

Utbärare: GUNILLA ERIKSSON, Vartofta,
tel. 303 74
MULLSJÖ:

Utbärare: BERIT BROSTIIÖM, Mullsjö
tel. 0392/107 02

Fru Maj-Britt Johur""on -,,'.t
dotter Anneli och sonen Jan-Eric
framträdde med sång och musik på
ett mycket förtjänstfullt sätt. De är
värda ett varmt tack liksom kören
som till sist sjöng "Hosianna".

TIDAFIOLM:

UtbärArC: GÖRAN GUSTAVSSON. TidAhOIM

tel.

05021100 05

Vi BER ALLA VÅRA LÄSARE,

som är berörda av denna

nya distributionsform, att ha överseende med ev. störningar
vid omläggningen.
RING GÄRNA VÄRA BUD och ge eventuelia upplysningar.

i

fortsättningen göra ytterligare utvidgrring av servicen med BILLINJER även till övriga tätorter
OBSI Vår avsikt är att
och landsbygci.

Advenlsgudstlånst

I

Sönclagsskolorna I Kinnarp o. Slutarps missionshus.

Ordf.

FRöKIND
ftIF':s r?r.sfi,.st
Kinnarps IF har hållit sin traditionella årsf'est i Lokal Frökind,
{nnan man läl sig smaka av Kinnarps
pensional,s rikt lilltagna matbord
irälszrde f'öreningens orcif. Gösta An-

dersson festdeltagarna välk<tmna.
Efter maten vidtog prisuttlelningen,
clär lagledare och tränare för resp.
iag fick mottaga blomster och present. En FT-väska fick Tony Persson, dels för bästa iräningsfliten clels
[ör att ha medverkai i samtliga årets
A-rnatcher. Prisei till årets överraskning tilllöll A-lagsrnålvakten
Thommy Pettersson. Även siyreisernc'dlemmarna fick som tack för året
var sin blomsterkvast. Som final på

prisutdelningen kom Damklubben
och dess ordf. "Elsie Andersson och
överlämnade en penningcheck på

qln'll.

lörsam.

lingssalen, Axtorp
sönd. den l0 dec. kl. 19.30
Kyrkoherde S-E Hagnerud, solosång av Christina Andersson.
Jåla.

liinnarps

ky

rkl. syfört'ning

hade i onsdags sin årliga auktion i
Lokal Frökind. Kyrkoherde
Hagnerud inledde med en kort andaktsstund samt lämnade en redogörelse för vartde insamlade medlen
går.

Efter kaffesamkväm vidtog auk:
tionen med Sven Andersson, [,ofs-

Kinneved
LUCIAHÖGTID

fredagen den 15/12 kl. 19.00.

Söndag kl. 14.30 Söndagsskolans julfest.
Ett omväxlande program!
Medverkan av: barnen, lärarnan Conturen och Rydberg. Oft'er
för söndagsskolan-Servering.

s

manträder i Lokal Frökind
onsd. d. 13 dec. 1972 kl. 19.

tråddes dansen, som varvades med
skämttävlingar och andra.jippon.

KINNFVED

i Axlorps församlingssal.

LOKAL FRÖTIND

F'RÖKIND
Kommuntullmäktige

1.000 kronor till föreningen, vilket
livligt uppskattades.
'f ill tonerna av Chips orkester

SANDHEM:

Utbärare: ING-BRITT NORBERG.
tel. 603 86

0515/334 67.

kaffe för kyrkobesökarna i Lokal

Frökind. Efter högmåssan i Kinneveds kyrka' som var välbesökt'
åkte de allra flesta tili Lokal

des. Kyrkoherde Hagnerud frambar

FÖLJANDE ORTER BERÖRS:

3-rumslä9.
ledig, centralt i Krnngrp fr.o.m.
den 1/2 -73.

abonnenter skall få sin

06.00.

tel.

FRöl{lNI}

Tal av kyrkoheråe S-E Hagnerud.

NTO:s luciatablå, sång, kaffeservering. Alla välkomna.
Behållningen till Lutherhjälpen.

gården, som auktionsropare. Buden
gick raskt undan och som vanligt är,
når Sven Andersson ropar, under
stort gemyt och åed mycken humor.
Hela behålhringen blev netto 5.?36
kr vilken summa är den högsta som
någonsin noterats.
Kyrkohe.rden I'rambar sitt varma
tack till alla som bidragit till det strålande resultatet och avslutade med
aftonbön.

l.okal l-r,iikinrl
På söndag håller söndagsskolorna i Slutarps och Kinnarps missionshus, gemr.nsarn julfest i lokal Frö-

kind. Ett omväxlande program

av

barnen, Iärarna, Conturen och Rydberg. Det blir också servering.

Den hår till synes mäktiga "bokfonden" finns i det nystartade kornmunbiblioteket i Lokal Frökind. De

Frökinds kommunbibliotelc

tidigare spridda böckerna flyttade in
1.970. I fiol började man "köpa
till". Man har hittills haft ett anslag
,:m 7.000 kr pr år för inköp.
Det har redan satt spår så till vida

där

-

alt biblioteket har en "aktuell" av{elning,,med, nya böcker. Stommen
år tiiis vidare de boksamlinear man

dvertägit från olika föråningar.

Frökinds

kommunbibliotekhar
nämligen samlna ursprung som de
flesta sådana bibliotek: de gamla fö-

reningsbiblioteken. Det kan sägas
vara ett årorikt ursprung. Hos fol"
krijrelsernas lokalföreningar vakna-

de först hungern eiter böcker och
ivern att samla och läsa dem, ocb
tusentals små bibliotek uppstod i det
ännu för några årtionden sedan så

bokfattiga landet.
I den vackra och ändamålsenliga
lokalen har sammanförts boksamiingalna från Kinneved-Vårkurnla
CKF, Luttra CKF, Luttra SLS, Brismene SLS och inte minst från
Kinnarps NTO. Det är en tämligen
modern litteratur, föreningarna
Ic,rtsati e sitt boksamlande även i
"nvare" tid och förnyade bestånden.
Kommunbiblioteket i Frökind

ffi

hålis öppet två dagar i veckan.'Bibli

otekarie är Barbro Hallgren, Falköping. Det har en filial i Börstig. Utom
det egna bokbeståndet har rnan till
låns en mindre samling från stiftsoch landsbiblioteket i Skara vilken
förnyas rned mellanrum.
Biblioieket hade i. fiol 3.500 utlåningar. I år blir det omkring 3.800.
Barn öch ungdom lånår flitigast.
;

::,:

:l:t::

ffi

ii

H

ruiiffi
Kulturnåmndens ordf Inger Persson med Lena i det nya biblioteket. Lena är bokläsare
FIon läser arkeologi, och det är inte så lätt att få tag

i, säger hon.

Hos lekmumma

i

-

en exklusiv sådan.

1l1t- \L.

Sc;rby
Det här gänget bakade härom
dagen peppertqakor tilt Luöiaf esten
och åt, garanterat, inte upp dem på
bakningsdagen. Dom är alltså klara
med den viktigaste detaljen till julfesten.

i;:,

,:4;

Församlingarnas livliga verksam-

het bland barn och ungdom i

Frökind kbmpletteras nedanför

7-

årsstrecket av kommunens lekskola.
Deh tar emot barn i åldern 5-6 år.

te[aEoE Fåller till i f a

Uvi[oran

i Sörby, som haft väldigt vikriga upp-

gifter på gamla dar. Tidigare har
också äldre ungdom hållit till där,
innan bygden fick Lokal Frökind.

Också de här medborgarna skall
småningom flytta tilt nya lokaler.
Men man trivs i Sörbyskolan.
Lekskolan har omkring 50 barn,
De är fördelade på sex grupper.

V1.j9 q$pn får komma till

Sörby"

och ha kul tre gånger i veckan. Lek-

mamma är Maria Eriksson från
Åsarp. Vid sidan om lekskolan siktar
hon på lärarhögskolan.

LILLA FB.OIilNI)
trumg&ngsrik
aa

ad,minöstro,tiry enhet

Med oföråndrad utdebitering,
den kanske stalkaste staten i sin

historia och med all rimlig sam-

- Börstig, Brisme-

är för kommuner med svag utveckling av skatteunderlaget.

som vid ingången av S0-ralet

pr invånare. Det är bara lite mer än

små socknar
neo

Kinneved, Vårkumla, Luttra

Skuldsättningen är låg, 800*900 kr

blev den lilla 'ostorkommunen"

hälften av riksgenomsnittet.

Frökind måste så rill vida sågas
ha förvaltat den gemensarnma
uppgiften och de utmåttå årtiondena väl. Kommunen är på

framåtgående

Frökind går alltså in i sitt sista
verksamhetsår som självständig
enhet med oförändrad utclebitering
och en i övrigt stark stat, Detta samtidigt som kommunen är inne i ett

befolning-.mäs-

industriellt och ekonomiskt.
Intressant är "samhällsbalansen"

sigt,

i Frökind. Från jordbruket

intensivt investeringsskede. Vi
nämner några pröJ6kti::{fräilings-

friställs

itlrottsplatserq't

ett måttligt antal personer pr år, öde-

175. 000

ställena är inte många. Industrien
suger upp folk i jämn takt, utan de
häftiga ryckt fram och tillbaka som
för närvarande är så påfallande på
många håll. Ungefär hälften av befolkningen finns efter hand i de två
små tätorterna Kinnarp och Slutarp,
hälften är kvar i jordbruksbygden.

lämnar oss aktuella data, och vi kan
inte låta bli att här fundera lite alldeIes själva över den vänliga bygden
med det fornnordiska namnet. Frö
- det låter bärande och fruktbart.
Frökind, en av de minsta, borde inte
vara lönsamt (doktrinen). Men
Frökind har nog varit lönsamt, för
sina invårrare.
Också i Frökind har man tätorts:satsat. Det hör till, doktrin eller inte.
Men man har förstås satsat långt nedanför den nivå som anges i Stora
Riksplanen. Man har: satsat på sina
två små tåtorter, som för den delen

snart växt samman till en. Arne
Olsson såger att det år utvecklingen

i kommunens tätorter som

gett

Frökind möjlighet att stå så bra på
sina egna ben, och han uttalar sin
stora erkänsla för den företagsamhet
som ligger bakom den utvecklingen.
De lokala tätorterna har varit avgörande rar Frffinä, långt mer än

iiti.

g.
".
Inför kommunens"kuppgående i en
större enhet säger Arne Olsson;
- Jag hoppas på en spridning av
re

g-_io

na

lä

tl p

-

-

",

koshads'lrålfty|

kr, ar i'åetna[ii1ås.[d,I8iAib.

Mark har senast inköpts för

kr,

140.000

en helt

skattefinansierad
affiir. Det är ovanligt vid markköp.
Bland beslutade investeringar, som
sålunda täcks i 1973 års stat, är
barnstuga och förskola rned 54 platser, kostnadskalkyl 655.000 kr, högrenande avloppsverk för 1.050.000 och
sex pensionärslägenheter vid Frökindsgården, till vilka kommunen

Intressant är väl inte minst kommunens oppkäftighet viiavi gällande
samhällscloktriner enligt vilka
glesbygden måste betala priset för
välståndsutvecklingen. Den skall
inte frodas. Men Frökind gör det.
Det är inte kommunfullmäktiges
ordf. Arne Olsson i Alarp som fäller
omdömena om sin kommun. Han

ii

fjot hatle
Frökind den största ökningen i länet.
Vi har inte någon översikt till hands
för i år, men vi tror att kommunen
åter intar tätplatsen. Den reala skatieunderiagsökningen i Frökind är
12,3 procent. Jämför den samtidiga
realökningen i Falköping: 0,3 procent. Det år sannolikt att Frökind i
år ligger i rikstoppen. Efter tiilskott
av skattebortfallsbidraget blir ökninutiämningsbidrag har kommunen
inte fått på flera år - detta bidrag

årsom självständig enhet. De fem

-iG

några år. Detsamma gäller i hög grad

skatteunderlaget. I

gen 14-15 procent. Något skatte-

hällsservice tillgodosedd gå.
Frökinds kornmun in i sitt sista

-

har befolkningskurvan stigit under

tillskjuter

125.000 av skattemedel.
Nrnmalt lånar kommunerna till sådana projekt. AMS-medel, utgår till en

del av projekten. Till asfalteringen
av gator i samhällena, färdig i slutet

av november, bidrar

kommunen

med 150.000 kr.
Kommunfullmåktiges ordförande Arne Olsson

GUR SOM ALLT

FLER
och

FLER
Ak ill
affären med

I Frökind finns den svenska björkhagen. Vi får väl säga detta. Vi är
inte romantiska. Men vi tycker om
Frökind också för björkhagens skull.
Där finns det goda jordbruket som
inte direkt skall läggas ner i år, och
den mörka barrskogen. Också det
,kan vi "godt lide" som de nyktra
danskarna säger - dei är bäst att
gardera sig mot den romantiska
sidan av saken. Där finns inte minst
den nya, för ögat så påfallqnde villabebyggelsen i samhällenas utkanter. Nyaegnahem - bygdenlever.

Textilshnp
$LI,JTARP

IåGRE
PRISER

20 % lärnnas
på samtliga varor
december månad

de kommunala aktiviteterna över

hela storkommunområdet, alltså på
rimliga satsningar åven i Frökind i
linje med våra egna satsningar hit--

tills. Det gäller bland

Kinnarps lagerförsäljning

annat

tomtmark och industrimark. Sådan
bör inte bara tillhandahållas i den
blivande storkommunens centralort.
Det räcker inte med de i riks-

programmet förutsatta tätortssatsningarna. De små lokala tätorterna
har en enorrn betydelse.
Vid ingången av 1972 hade komrnunen 1972 invånare, och siffran
våntas öka. Efter tidigare nedgång

SÖNDAGSÖPPET
Den 10 dec. kl. 13-17

OB$ Tisd. Torsd.
STÄNGT

Öppet även kvällar efter
överenskornmelse
BÄCKESAI-SGATAN
Tel. 334 3i

Marie-Louise Karl6n

1

tl so g d, osn s ee e trk s o;woloe te

m,

ogrctffi,ttw,gad,e
A

qlp^Tr.

ff{6,msnr'aeds 3affis torwt,

Kyrkans verksamhet bland barn oeh ungdorn är myr:ket tivlig i Kinneveds pastorat, som nära nog
sammanfaller med Fr.,iikincls kornlnun, Fästorslel omfattar alla församlingar i komrnunen utom Luttra,
vilken f,iirsamling naturligtvis ändå är m*d i urrgdnmsarlretet, {)rgani-satör och lcdare är ungdomssekreierare Gunnar Giitlintl, Falköping. Han är anstålld av kontraklet oeh arbetar iiver hela fältet utom
i -ctatlen.
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Många rnedarbe,'tare

finns.

Kyrkans balntirnrrtar samlar' ?S-talet
barn en gång i rreckan. De är uppde;lade pa fvra grupper med var sin ledare. De fyra är Maj'Britt Johansson,AstridFettersson, BeritSatnuels-'
son och Guil-Britt Brage. Gnrpperna
samlas i Lokal Frökind sr:m haft stor

betvdelse åven för ungdomsarbetet.

En ny grupp är Kyrkans min. 7-91

år. Den bildades under hösten

ochr

!r:rr sa:,ial eir.4l^i.tal haln. Den ledi
av Astrid Andersson och Barbro And*r'sson. Gruppen samlas varannan
f'r'edag, och pro€trammet är mångsidiet: "Ut i naturen, medtag KOR.V"
lrar varit en punkt, och så har man

haft hobl:yaftnar. Lite ailvarligare
iing irar man också sysslat med:
"Hassan, {lyktiugpojken". varvid
barnen fått veta lite om sina kamrater ute i'rärlden. De rninsta får vara
med på iamiljegudstjänster och på
"lrng gr-tdstjänst" som är geinensam
i?jr alla grupperna och oldnas ornväxiande i de olika kyrkorna. En
jullesi väntar.
Kvrkansjuniorer, 10-14 år, drar

i naturen" men sysslar
också med mycket annat. De håller
Lrland annat "festliga kr'ällar då
också "ut

leken har företräde.
Kyrkans juniorer, 10-

] :
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år, ågnar

sig också åt naturvandringar och
svsslar dårutöver med idrott. En dag

september deltog de i juniormästerskap i Vara. De samlas även till
"festliga kvällar" då leken h:rr företräde. De är ett 30-tal.
Kyrkans Ungdom i Kinneveds Pastorat är en lokalavdelning av Riksförbundet Kyrkans Ungdom' GruP-

i

pen har ett 30-tal medlcrnmar

@,-,,,
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åldrarna från 14 år och uPPåt. Inom
gruppen förekommer diskttssioner,
bibelstudier och samling kring aktuelia frågor, t ex miljövården, hobbyverksamhet, le -kar, tåvlingar'
idrott och scouting. Kurser och läger
ordnas. Ungdomarna medverkar
vid gudstjänster.

:t:i:

Vid en auktiol på hobbysaker och skänkta varor på Lokal Frökind vid adventets ingång rnedverkade miniorerna
nre6 unrlerhållning. De ses här med leclaren ungdomssekreterare Gunnar Götlind. Man fick in ca 2.000 kr

II

II

$l|ru$fifi$OPffi I$IUTNRP
VÄLKOMMEN tiII

AB BIL & MOTOR
Tel.0515/332 62,33292

Vi visar Nya och Beg. Bilar
samt bjuder på provtur
i olika modeller

SöNDAGEN DEN 10 DECEMBER

It*lI

MATTOR BILLIGT
VAOKRA
_

PASSA-PÄ- PRISER

TILL PBISER SOM SAKNAR MOTSTYCKE!

SK0R

Herr-,dam'o.barn
STUVLAR TOFFLOR M.M.

H

EI"TACKN I N G å:I åii,-^.
EGEN IMPORT

-

VI OMBESÖRJER ÄVEN LÄGGNING
AV ER MATTA

ALLT TILL LAGA PRISER

SLUTARPS SKO
månd.-fred.

FALKÖPINGSVÄGEN
Tel. 0515/335 98

ÖPPET:

13.30-18. lörd. 9-13

10-12.30

KU N G $ - G 0 LU Hflilfr:]SJr
(tunchstängt 12.30-13.30)
Öppet: Mand.-fred. 9-18
9-'13
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rrik)

lötd.

rationalisering
Utbyggnad
hos Kinnarps Kontorsrnöhler
u+,;
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Dei här vidsträckta fältet skall bli en arbetsyta.

Kolnmunerrs stora industri, Kinrrargrs Konlorsmöhler, står inlör
en ny uthyggnad, Öster om jårnvägen har kommunen sliillt mark
till förfogande för 2 7.OO0 kvadratmeters n1'velks:atisyta, M*rkarbetena är'i gång och lokal*na skall stå färdiga i oktoirer 1973, enligt
beråkning.

Urhyggnaden sker främst'som ett rarionatiseringsrnoment. In'
dustrien i Kinnarp år ,'.'tkrävantle, och mer ju högre rationalitel man
efterstrlivar. Delar av verksamheten. bland annat montel'ings' och
tapisseriavdelningarnao kommer att llyttås över i de nya lokalerna.
Ilet hetvricr err naticnr:llare arbetsgång.

Ä andra sidan medger de nya
2?.000 kvadratrneternå lagda

till för-

Kinnarps Fabriksnederlag
i f.d. NT0-lokalen '"å"T:Yäl;:

utvarande 34.000 faktiskt en fördubbling av produktionen. Detta fall
skulle kräva 40-50 nyanstållda till
nuvarande arbetsstyrka om c:a 110

reKommenderar VÄRT RIKHALTIGA TYG-

man.

Vi

Firmachefen direktör Jarl Andersson understryker att siffrorna
rör ett tänkt fall, inte en aktuell pla-

SORTIMENT

nering. l\{an bygger till för att rationaiisera, inte för att tillmötesgå en
redan rekognocerad, fördubblad

marknad. Siffrorna uttrycker

så-

UNDERKLÄDER, ARBETSKLÄDER, NATTLINNEN, PLASTMATTOR, HANDVÄVDA TRASMAT.
DCSSUTOM

TOR samt aIIt i SÄNGKLÄDER.

Träningsoveraller - nylonelasta
Barn fr. 12:- Dam- herr 34:-

GARDINER: Bomull, Acryl, Dralon
såVäl förutvarande som öya kunder välkomna! :

Vi hälsar

lunda nårmast graden av rationalise-

ringseffekt: en 4O-Procentig utökning av personalstyrkan möjliggör
en l0O-procentig utökning av Produktionen - nämligen om varje man
får till förfogande lite över 400 kvadratmeter i stället för som nu c:a 340'

Man förmodar att det är maskin

.effekten som kan utnyttjas bättre
på det större utrymmet,
Utbyggnaden beräknas kosta c:a
6 milj. Två rniljoner får firman ta r.rr
sin investeringsfond.

Till

vardags och fest

-

skapa en inbjudanile

ram till Ert hem med en praktiskt utformad,
elegant och väl genomtänkt möblering. När

VÄLKOMMENI
TILL OSS MED

JULINKOPEN

Arvidssons
Tel. 0515/330 22

,Ni väljer möbler, vänd Er med förtroende
till oss. Dåir får Ni prisvärda möbler av hög
kvalitet.
Öppet månd.-fred. även kvällar
Lördagar stängt.

AB L. Gustafssons Möbelaffär
SLUTARP

-

Te1.0515/331 79

Församlingen rustar

Opponent,

UPP

Frölr;önd,
Frökindsfullmåktige klubbade

nyligen ett beslut att bygga två

tennisbanor i Kinnarp för ca

1f5,000 kr. Anbudet låg på
l05.5OO kr' med moms blir det

ungefär nämnda summa. Finan-

sieringen ser ut så här: kom-

munen tillskjuter 7O.OOO kr,
från AMS kommer 40.O0O. Det

är' alltså finansieringsmåssigt

klart för igångsättning.
Fullmäktigeledamoten Gustav
Gustavsson kallar beslutet en in-

cident - mot bakgrunden av att
beslut i Frökind ju vanligen inte är
några "incidenter". De brukar vara
välgenomtänkta. Han reserverade
sig i fullmäktige, men beslutet "slapp
igenom", som han säger.
Gustav Gustavsson finner inte
byggandet av tennisbanor i och för
sig negativt. Men han opponerar mot
anbudssumman. En tidigare kostnadskalkyl slutade på 80.000.
Summan har skjutit i höjden med

kr, och AMS tillskjuter 40.000.
Del liksom bara jämnar ut sig - och
vad vann man då på AMS.
Dessutom har tennisbanor byggts
i Vilske och Ekedalen för en kostnad
som ligger omkring 50.000 kr. I Vilske stannade kommuhens kostnad
vid 29.000 kr, resten kom från natur-

35.000

vårdsverket. Varför då 70.000
kronors utgift för Fröktnd, och
varför AMS?
Då stiger buden..

.

- Man har det intrycket,

säger
Gustav Gustavsson, att när AMS är

med i spelet stiger anbuden. Kom-

munerna har en viss bindning till
AMS när medverkan därifrån På-

''t:i

:,j,

"a
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För dyra tennisbanor, säger Gustav
Gustavsson.
befogat också ur den synpunkten att
tennis är en motionssport.
- Fel, säger Gustav. Tennis är
ingen motionssport. När någon På
lite äldre dagar känner sig behöva
motion så går han inte till tennisen.
Den kan fånga in b:rra dorn som spe-

Behovet i
räknas, man lämnar inte gärna Pro- lat tennis som unga.
känner
Jag
utrett.
inte
är
Frökind
jekten. I fallet med tennisbanorna i
tennis,
Frökind var brådskan tämligen stor bara ett par här som sPelar
dom är inflyttade från FalköPing'
om
uppgifter
hade
begärt
AMS
genomför en
'investeringsobjekt. Någon u*"red- Det normala är att man
ning om behovet av denna investe- service när ett behorr är konstaterat'
inte alt man erbjuder en service för
ring hanns inte med.
av den skall uPPstå.
Opponenten i fullmäktige säger sig att ett behov
ha häpnat när han fick veta anbudsVi kånner på den här sPalten inte
summan. Likaså förvånar han sig
anläggning för tennisspei
över att ärendet kunnat passera tre till vad en
,beredande organ, fritidsnärnnden; , bör kosta- Vi noterar i det läget a\t
ha e4
-byggradsnämnden och kommunsty- anbudsgivarna i Frökind tycks
ganska samstämmig mening om ko.
I relsen, uian att någon vridit och vänt
på det hela en smula. Han vänder stnadsnivån. Det näst lägsta anbudet
antagna,
sig också mot byggnadsnämndens låg endast 200 kr över det
Det tredje inskrivning i ärendet. Nämnden säger alltså på 105.700 kr.
att anläggandet av tennisplaner är komna anbudet låg På 114.000 kr'

JULKLAPPAR nu- !-ÄGPRrs
SPORT - FRITIDS - PRESENT- och EL-ARTIKLAR

$åbåTfo"

Hr*- o. Fn'*D'LAGER

ÖPPETTIDER Månd.-fred. 10-13 - 15-18'
OBS. Fredagen d. 15 dec. öppet till kl. 20.

En vacker front
pussarna i området. Arbetena har
KinneveCs församiing har rustat: sammanlagt kostat ca 60.000 kr,
upp entr6n till församlingskyrkan' varav hälften till trapPan.
genom den vackra stentraPPan'
En utbyggnad av kyrkogården är
härovan o. asfaltering av fram- under. projektering. Den omfattar
med'
farten till kyrkogårdsportalen
3.000 kvadratmeter, varav ett områanslutande parkering. Slut med ler-' de för gravsättning i urnor.
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ett begrepp
FRÅGA EFTER DET HOS
ESKIL$TUhIABODEN
FRIGGERÅKHRS RÖR AB
ELECTROLUX "
I.EIF PETTERSSON AB

I

iNUTMANS
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yclcat kvarter
-,ii,'i'

Det här är ett intressant bygge i

i Kinnarp

Kinnarps samhälle. Här bygger
kommunen sex nya pensionärslägenheter i anslutning till Frökindsgården. Tidigare finns åtta. De
bildar ett tilldragande kvarter vid

'

Frökindsgatan.

"Anslutningen,, till Frökindsgår_
den.är.av det positiva slaget. pensronarskvarteret ligger i en ny be-

byggelse. Det är inget isolat, hyres_
gästerna har nåra till granna+. Sam_
tidigt har de nästgårds tiil Frökinds_
gården. De innehar sina bostäder på

vanliga hyresmarknadsvillkor.
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städerna är inte på något sätt ',Late_
goribostäder',. Vanlig marknadshv-

llrl:':i':':

äiri :t, t

ra tas ut. Kommunen tillskjutår

emellertid bostadsbidrag på det

vanhga sätt som gäller för pension-

ärer. Men kvarterets hyresgäster
kan inta sina måltider på Frö_

kindsgården om de så önskar liksom
även tillgodogöra sig annan servrce

där. Lösningen av

stadsfrågan
kad.

pensionärsbo_

i Frökind förefaller lvc-

it:r::lliiiii:

Slutarps

IF

möhlgnnutirjur
Gå in på inköpsrond hos oss. Där hittar Ni båile
små och stara rnöblere som kan bli önskepresenter

till

henamet.

olr,7

t"'

illir+ilin-'

d,rsfestade "!ii.

:;iilli

Här byggs pensionärskvarteret ut. Det ligger i omedelbar anslutning till den övriga villabebyggelsen .det
är bara tvärs över gatan. I bakgrunden ses Frökindsgården * denår pensionärernas ,,restaurang,,,

om de

vill utnyttja den.

. .Slutarps,IE hade på,frgdagskväli Lskal, Frökihd"En stor
'len-årsfest
Ekaqa..r,r4pdlemrnatrt.,

$arnuelsson$ $lutarp
JULMARKNAD

Skattekraften i församlingen
- Enligt det i 1972 års årgång av
Ärsbok för Sveriges Kommuner offentliggjorda siffermaterialet från
olårets taxeringar hade Kinneveds
församling ett skatteunderlag (exfi

sönd. 10 dec. kl. 13.00-18.00

Vår nya BUTIK är invigningskiar i mitten av januari.
Redan nu kan vi taga en del av butiken i anspråk för försäljning av specialväror fram till JUL.
SÖNDAG EXTRA ERBJUDANDE:
Vid köp för 100 kr
erhåller Ni 1 kg kaffe tör 3.90.

VI BJUDER PÄ LUSSEKAFFE
VÄLKOMNA!

klusive eventuellt skatteutjämningstillskottfrån staten) på 13,39 milj kr.
Detta innebär en beskattningsbar
årsin.komst per invånare på f0.803
kr. Sistnämnda siffra utgör 95 proc
av rikets rnecielskattekraft. (PRK)

Soffhörnor, Bokh ytlor, lVlattor

$ovrumrsmöbler' i'

I

;'::'

r..damer och

herral hade mött upp. Föieningens
ordf. Eino Mikkola hälsade välkommen och inbjöd till sup6n - väliagade delikatesser från Kinnarps Pensionat. Under senare delen av måltiden framträdde Folksong Singers ett mycket populärt inslag - och
efter prisutdelning till årets flitigaste

spelare, silvermedaljer

till

AJaget
samt diverse annat smått och gott,
var det dags för några av föreningens egna förrnågor att framtråda
med poppig musik och sång.
Under kvällen dansade man till
Gösta och Gösta och avbrott gjordes
för bl.a. kaffeservering.

$ängar o. Byråar till
fantastiskt låga priser
Titta samtidigt på våra praktiska kompletteringsmöbler, som
finns i största urval.

Välkommen

till ett lönsamt möbelköp

Öppet månd.-fred. 10-18, lörd. 9-13

$lutarps Möbelindustri
Falköpingsvägen Tel. 0515/335 65

f{Um,tr&

Luciurnorgon

tör

bUqge

i l{in.nurP

fi

Siinrlagsskolans
F

I
I

I

jul{i'st i l,okal

På söndagen hölls gemensam söni

sönr{agsskola i Sh.rlarps och
Kinnarps missionshrrs. Festen inledcles med att barnen sjöng ett par

julsångdr. Roger Wernmyr spelade
på irumpet "Stilla natt". Rosernarre
lVernernyr läsie julevangeliet under
det att Folke Pettersson illustrerade
läsningen med flanobilder. llti par

näst:r år.

generalentreprenör för
Dahl

tlir:kor framförde en välkomsthälsning, scim också underströks av

Byggnads AB, Falköpirrg. Vsinstallationerna skall göras åv

Foike Pettersson.Ett ljuståg med alla
barnen rned blev ett vackert inslag
och barnen läste i sarnband med
ljr-rståget bibelverser om ljuset.
En avdelning kiirsånger anfördes

Äsarps Handelsbolag. Till entreprenörer för reningsvcrket anlogs,
för byggnads-, målnings- markarhe-

ten samt vttre rörledningur

|

riikinrl.

dagsskolfest iör cle ban-r sorn går

l.O66.OO0

Erik L.

|

l"{:rL.nensten inleder.

san, kostnatlsberäknad till
omkring 65O,OO0, skall ras i
bmk redan ornkring I augusti
Till

i

lliirstigs k; rkl. sy-fiircning

kr och därav får kommunen 75
procent i sratsbidrag. Barnstu-

barnstugan antogs

l,rrciafesl i Kinntr crl
I Axlorps församlingssai. Kinneved, hålles i morgon, {redag , luciafesr. Kyrkoherde S E Hagne'rud

håller på fi"edag kvåll örsäl.lning i
Bvgdegården, varvid prostr:rr Erik

anlog virl sitt samrnanträde i går
kviill entreprenörer för två storprojekr i kornmunen, närnligen
för avloppsreningsverket och för'
barnstugan, Reningsverhet är

till

EI

talar och NTC) svarar för luciatablå.
Behåliningen går iill Lutberhjälpen.

3'röIsöm,qfr,
Frökiids kornmunfullmäktige

kostna<lsberåknat

FRöKIND

och

ä\'

'V(/S-installatiop Byggnads ÄB Oi"f
Flink, Vara, för maskinell utrush!18 j
AB Purnpanläggningar Västra Frö-]
lunda och för elektrisk anläggningl
Niskerts Elektriska AB, Lidköpins.

I

Annchristine

Runesson.

Wernmyr spelade pä trumpet "Ett
barn * fött på denna drg".
Sånggruppen Conturen sjöng ett par
sånger innan pastor Rydberg höll en

Vid sarnmanträdet' diskuterade
rnan bJ.,a. de dåliga vägarna i kommrrrrrip och tilldessa och övriga ärenden återkommer vi.

i

lektion med barnen.
I
Efter kaffeserveringen blev det 14- |
terligare sång av Conturerr. Kerstin
I
Johansson l$ste en advenlsdikt,
Inger Rydberg höll den avslutande
andakten och festen avslutades medl
bön av Gösta Claesson,
l

Lucia - Annika Bergqvist med tärnor och stjärngossar i den tidiga decembermorgonen.

-f

Lärarkandidater

I

skola.

Tet. 030r/420

I

13.

o Sxvrrn

många anhöriga.

ens lagserie lärnnade följande resultat:

l'folry--Kynrbo :J Il2-l
Larssorr

-

L12. C. E.
K. Sand6hn, 1/2-l/2; G, Ferm

- I. Sandehn, 1-0; E. Oiander -

I

Föräldrar och andra intresserade

framträdde med sina tärnor, stjärngossar och tomtar. Sjöng och deklamerade och gav morgonen en mjuk
och behaglig ståmning.
Sexans tomtar - dei var som
vanligt klass 6 som stod bakom firan-

dei - framträdde i eti lustsPel och

Falbygdralliansens lagserie
Andra omgången av Falbygdsallians-

jultidningar. Festen hade samlatl

Traciitionsenligt firades i går Luciadagen i Centralskolan i KinnarP.

hade hörsammat inbjudan till den
önskar 2 rurnsläg. ev' 2 enrutn- t vackra högtiden i gymnatiksalen,
släg. i närheten av KinuarPs I där Lucia - Annika Bergqvist
I

Alla bamen fick en gottpåse och,

de unga tomtarna avslöjade fina skå-

despelartalar-rger.

Sedan lucia och tomtar gjort sitt

LUCIIAFEST
Frökinds GDV
DV anordnar Luciafest i Lokal
kal Frökind
lördagen clen
n 1(
16 dec. kl. 20.00
Musik av Håki
låkans trio, luciatablå, kaffe.
e.
Endast föreni
reningens . egna
medlemmar'.. Vå
Välkomna!

Styrelsen

sarrlades alla till kaff'e - och saftf'est
med Hem ocn Sk.ol1 sorn r,ärd,

G.

Svensson, 1-0; C. Ekblom - P. Johansson, I -0; A. L. Ericksson - D. Johansson,

0-

1.

Kinneved-Varrofta 2 l12-2 ll2. B.

- R. Kardell, 0- 1: J. Gustavsson
G. Andersson, 0-1; A. Kjellander -

Persson

L Wolrnebrandt, 1-0; K. Lennartsson -

A. Holm, 1-0; B. Kjellander -. L. Johansson, 1i 2- i/2.

LOKAL FRÖKIND
'
söndagen den 17 dec.
kaf'
Luciai'åg,
barnfrågor.
15,
även
Tipsprcimenad start kl. 14 julsaker.
Uppträdancle
av
Försäljning
i5.30.
kl.
feservering
av Folksong Sirrgers.
Välkornna!
SlutarPs lF:s Damklubb

FRöKIND

FRÖIilF{T}S VÄGAR'1+;
UITDER ALH., T(RNTHT{

EI'

L&,n efterslciiso|r;t
fiUA sffiftel,sen,'tt12Q2'
Kommunfullmåktige i Frökind beslöt vid sitt senaste snmmanträde
att efterskänka ett lån på 125.68O kr till stifielsen Frökinds Hyresl.oståder. HrGu n narJ o\a nssonville ha en notivering till vorförlånet
efterskånks. Han var emot förslaget om eflerskånkning. - Det är
inte meningen att bostådcrna skall subventioneras rned skattepengar.

Hr Johansson yrkade avslag. llan
tyckte att stiftelsen sorn faslighetsägare måste j?jrrnföras med andra fastighetsågare. Han tyckte också att
det var onödigt att flytta över lånet
nu. - Om ett år är vi över i storkommunen. Den lär ta hand onr alltsammans och då är det likgiltigt om
stifteisen eller kornmunen har lånet.
Kommuntekniker Elof Rehn påri
pekade att stiftelsen lroligen
kommer att vara kvar även efter
1974, men just för att få ett rent och

"-En

ansökan om gåvobidrag till

Vietnamhjälpen lades till handlingarna" Besiut fattades om timersåttning för kominunens siffergranskare. Fullmäktige beslöt att kom-

munen skall göra anhållan om
dispens från renhåilningslagen
t.o.m. december
Som bidrag

19?3.

till ytterbelysning be-

viljades 200 kr och ett budgetförslag
för träningsidrottsplatsen antogs.
Till inköp av konstverk till Lokal

Frökind anslogs 12.000 kr. De
balanserat bokslut vid samman- konstverk sorn nu finns är 1ånade
läggningen
4

4r.:

'har flera

kommuner

och skall återlåmnas. Styrelsen för

gjort på detta sätt. Underskottet i Lokal Frökind har sett sig om efter

^1*

stiftelsen har bl. a. berott på de regler lämpliga konstverk vid utsiällningar
som gäller för avskrivning och amor- och vill ha niedel till förfogande.

tering för stiftelser.

Kornmunen beslöt rnotta stats-

Det blev gehör för Gunnar bidi'ag med 75 procent till det piaJohanssons yrkande och lånet nerade reningsverket. Som vi tidigaavskrevs alltså. I egenskap av re- re nämnl antogs entreprenör lill
visor i stiftelsen och i kommunen detta och till barnstugan. Barnstu-

deltog hr Gustaf Gustafsson inte i be- gan korlmer att bli liknande den i
slutet.
Floby, få tre flexibla avdelningar
En ansökan om marksubvention med plats 1'ör 15 barn i varje och vara
från AB Rutnrans snickeritabrik be- klar omkring I august.

viljades. Det gäller ett markområde
på 10.750 kvm som avstyckats för
rörelsens utbyggnad. Beloppet 4.545
kr, tas ur medel som står till fuilrnäktiges förfogande.

Upplag f,ör skrotbilar
Upplagsplats

för skroibilar

Ordföranden Arne Olsson uppmande siutligen ledamöterna att

anmäla förhinder vid sarrmanträde
iill honom så att han i sin tur kan
kalla suppleant och se till att denna
får handlingar i god tid.
Nästa sammanträde hålls den 28

skall december,

inrättas på Smedegårdens mark
beslöt fullmåktige, enligt förslag från

hälsovårdsnämnden.
Ett förslag till utökad förräitning på

Kinneveds kyrkogård och

Kin-

neveds Klockaregården bifölls.
den bi{ölls.

Allmån väg i december 1972. Länge dolda stenar skjuter upp i vägbanan.
De tas bort med maskin men något nytt grus läggs inte på och så småningom
kornrrer nya stenar fram. Vi år snart väglösa, säger en Frökindsbo.

ar på högsta ort.

slråckor närnndes, dår vägstandarden var under all kritik bl.a. vägen
Slutarp- Vårkurnla och grusvägen till Börstig. F rågan renritteraties
till komrnunstyrelsen för utredning onr vilka åtgårder som skall vidtagas för att rnan skall få båttre vägar. Bl.a. diskuteracle man uppvaktning hos-Iandshövdingen,
i hela kommunen'
som är acceptabel

På Vårkumlavägen börjar fornminnena titta fram. Hästskor som legat

dolda under lång tid kommer.

i

dagen. Kanske hela vägen kan frid-

IvanGustafsson som inledde: lysas. Allra mest synd är det om de
- Vi har bedrövliga vägar i skolbarn som måste cvkla i sörjan,

kommunen. Vägunderhållet har
varit dåligt i många år och vi kan

inte stillatigande finna oss i det här.
Något nytt grus läggs aldrig på, inte
ens vid halha. Man skraPar vägen'
så kommer regn och det är omöjligt

att styra ett fordon i den lera som
uppkommer. Myndigheterna säger
att det finns inga pengar men

något

underhåll måste vågarna
Karl-Gustaf Gustafsson

ha.

"tbrtsatte klagövisanil - Det är

bara Falköping- Ulricehamnsvägen

GustafGustafsson undrade

om

något måste hånda innan några
åtgärder vidtas. Han ville också ha

sänkt hastighet till 70 km från

Kinnarps samhälle t. o. m. korsvägen
vid Bil och Motor. Den nya affåren
har gjort att trafiken ökat kraftigt på
sistnämnda plats.

GunnarJohansson: -Det

atåg, servering, försäljning

och

framträdande av Folkesong Singers.

Adventskalenderlotteri

i vägunderhållet når det gåller grusvägarna i komrnunen. Flera

gningslistan.men den var tydligen
brännande aktuell och engagerade
i hög grad ledamöterna. Det var

Slutarps lF:s damklubb har i morLokal
Frökind med tipspromenad, luci-

gon, söndag, luciafest i

KINNARPS IF

De dåliga vägarna i kommunen diskuterades livligt når l'rökinr{s
fulhnåkrige sammanträdde i onsdags kväll. Det var åtskilliga hårda
ord som sarles om vågverket som, enligt debatten. helt tycks strunta

Frågan fanns inte med På föredra-

Lueiafest i Lokat Frökind

går

inte att beskriva vägarnas kvalitet

men ändå beivivlar jag möjligheten
att få dem bättre. UPPvaktnine
hjälper inte. Det fordras förändring-

Grusvägarna

kommer att få änrru lägre anslag,
pengarna går i stället till riksvägar
och vägbyggen förbi städer och tätorter. Men jag är gårna med på att
säga ifrån. Det skadar ju inie.

SvenAruJersson trodde där-

emot på uppvaktning. *Vi uppvåktade om vägen mot Axtorp och
efter två år skedde vissa förbåttring-

ar. De som skriker högst brukar
höras och det brukar ge resultat.

LarsGustafssonansåg att manl
nåste påpeka att de trafikräknare
som ibland linns på de aktuella r'ägarna inte stämmer med verkligheten. - När vägarna ser ut som de
gör är detju ingen som åker på dem.
Man åker långa omvägar för att
slippa d-.m.
Kommunstyrelsen får nu ta
ställning till ärendet och lägga fram
förslag om vilka åtgärder som skall
vidtas.

10 dec 1679, 1302, 34, 318,.33,
648, 1501,'1088, 1903, 334.
11 dec. 163, 1731, 495,174,628,
t128, 485, 1130, 1969, 204.
12 dec. 685, 58, 1347, 1938, 699,
1501, 61, 1141, 1495, 1737.
13 dec. 811,424,1875, 736, 343,
875, 1486, 8t0, 532,275.
14 dec. 1582, 387, 1615, 1920,
1809, 1711, 166r,429,282, 1166.
5 dec. 696, 17 42, 40L, 482, 1446,
767, t94,1681, 1408, 1620.
16 dec. 721, 404,147, 906, 1138,
807, 310, 162, 1482,678.
1
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Låt iulen bli en stor ilamilje$esä
rnen I åt ei alkoholen hlf dln gäst
En glad och trevlig ju högtid önskar
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NU HAR KINNARPS
LAGERFÖR$ÄLJNING
SÖNDAGSÖPPET

rUÅUCN TREVLIGA

den 1f 112 kt. 13.00-12.00

Affären med lägre priser.

och övrisa

JULBLOMMOR:

0Bs!

Julveckan öPPet till kl' 20
Julafton stänget ui kl. 13

SLUTARP$
HANDELSTRÄDGÅNN

Bilbrand

Årsmöte med -,

I(innarb,

rc*

Under god tillslutning från medlemmarnas sida höll Kinnarps IF sitt
årsmöte förra torsdagen i klubbstugan. Av verksamheten kan nämnas
att föreningen har 150 medlemmar,

att kassan balanserat på kronor

t4lrz-tt.

Brandkåren i Falköping kallades
vid midnatt natten till söndagen till
Slutarp för att släcka en biibrand.

Plastmattor
säljes på Torget hela veckan.

Tel. 333 64.
Krogstorp SlutarP.

69.245.03.

Följande val förättades: Ordf:
Gösta Andersson, v. ordf. Marthei
Johansson nyvald, sekr. Frank IIeru
ningsen, v. sekr. Göte Andersson,
kassör: Kurt Johansson, bitr. kassör
Stig Johansson, Styrelsesuppleanter

vÄnn KUNDER TILLÖNSKAS

"'

En God Jul och Ett Gott NYtt Ar
samtidigN meddelas att v;

håller stängt lördaE 23 dec.

Carl Evert Claesson, Lars Holm.
Revisorer: Uno Carlsson, Bo Ivarsson. Revisorsuppl: Karl-Gustaf Ahl,
Anders Ek. Lagledare AJag:
Marthel Johansson. Lagledare B-

lag: Lars Holm, Uno

Carlsson.

Lagledare B-jun: Roland Moberg.
Lagledare D-jun: Tony Persson. Bil-

jettförsäljare: Georg

Johansson.

Uppbördsrnän av medlemskort:
Tomas Vesterberg och Tomas Carls-

SLUTARPS $KO

$LUTARPS MÖBEL!

ru

K[rNGS-GOr-V

MIJSTRE

son. Idroitsplatschef: Marthel
Johansson. Lotterikommitt6: Helge
Olof Carlsson, Stig Fredriksson,
Gösta Eek.
Att representera vid serieföreningens möte: Bo Thern, Marthel
Johansson. Ombud till VFF:s årsmöte: Marthel Johansson, Bo Ivarsson.

Kinneveds
kyrkofullmäktige
kallas till ordinarie sammanträcle I LoKal .troKrnd
fred. d. 29 d€c. 1972 kl. 18.30
Ordf.

Kinneveds
pastorat
Församlingsdelegerade sammanträder i Lokal Frökind
29 dec. 1972 kl.
Ordföranden

fred. d.

19

tqh2.
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Om jug ficlc krestämma . .
(d4 o^/
Icl6er från elever -a..fft^.t)

Jag skulle resa till Srnålands Bunseryd hårorndagen och beslöt att ta
tåget. Dels harjag som många andra
tagit intryck av propagandan för kollektivtra-{ik och dels ville.iag glädja
Fetersson. järnvågsgeneralen, I{an
ser så bekymrad ut i TV, når han
talar om SJ:s dåliga finanserl
Jag ringde och hörde mig för om
tågtiderna. Jo, det går eti tåg tidigt
på rnorgonen och ett på efterrniddagen. Inget på middagen? Jo, men
då tar resan 4 tim. rxh ? nrin.. det
trlir två tågombyten, i Ulricehamn
och Tranerno och bortåt en timmas
uppehåtrI på vardera plalsen, svarade den vänlige tjänsternannen, något
generad. Det tarjag, det iåter intressant!

F iit'srrmnra inte att titta på en liten trt:r'lig or:h rolig techningsulstiillrring sorn just nu 1rågår på Ilibliotrkrt. ['iilsrrrnrna rlet franrliir ullt
intc orn ni hiir till "<lc bestärrrrnrnrle'o oeh fr'ärnst rlå till rlt'rn sorn
lrcsliirnrntr onr skolan och dess miljii. I'Onr jag fitk vara rrrerl oclr
lrcstiirnrna'o är' tr:ma för utställningen, ar.t'angernd av Jorrlbrukshass:rtt o<'h ska;rarl av skolr'lever. Or.h rlr:t iir nryckt'l our skolnriljiin
nran vill hes!årnma och rnåuga goda rå<l oelr tips virlarr.lrtforrlras.

M!,- nrÄr,t rrr sk.lr'ård<:n iställct
för asf'alt, lekredskap på skolgården
och uppehållsrunr hör till det som
eleverna skulle satsa på onr tJe fick

ått läsa kolorerad

veckopress,

damen med hunden var helt intagen
i sin vorrve, och vi andra satt och såg

ut genom fönstret. Man har en förträfflig utsikl gennrn de stora pers-

i en rnotorvagn. Det
är bekvåmt och sobert, och man
sitter bra i de mjuka fåtöljerna- I

p€ktivfönstren

Slutarp stiger dameri med hunden
av. .tndra komrner tili. Det högsta
antalet resande är tolv perone!..
Tåget gör sig ingen brå.dska. Det
stånnar vid va4ie station och ibland
mitt i geografin. Men det blir atrdrig
långsamt. De p.rydliga, blomstrande
stationsstrrnhäilena i Ätradalen är en
Iröjd för ögat: välbyggda villor, fabri-

ker och affärer vittnar om välstånd
och framåtanda. Skirst av industri-

erna år väl Kinnarps Kontorsrnöbler, ett fint exempel på att enskild
företagsamhet kan lyckas åven i en
kärv ironj'.rnktur. Företaget håller
snrn bd.st på att byggä ut sin anläggning på andra sidan jårnvägen. ?i"ven
i andra samhållen utrned järnvägen

byggs det en hel tiel. Man liigger
nrär'ke rill Blidsbergs nya mission-r

kyrka, sorn tyc*s vara en arkitektoniskt r'äl avvägd skapeise, rned
kyrka i traditionell stil, kringbyggd
gård och kloekstapel. Den liir ha
kosi.at f .300.000 kronnr. Alltinsamlat
na frivilli8 våe!

I
I
I Men var{ör år statiorrshusen så
j skamfilade? Kunde inte SJ ha nåd
I attspendena lir€ fäqg? Dets|culle inte
I kosta så mycket rnen llrsa upp tiliI varon såvill fiör resa.nde som ortsbe.
I folkningen.
I Bygden mellan Falköping och
I Kinnarp år ganska ilack och enf,or-

f-:rniQ Den llåminnen falrliqtt eF cft
I rnarsklandskap denna regnvåta de.
I cembendag- Ner rnot Åsarp blir den

I rnera kuperad octl i närheten av TriiI d"t blf Ätradalen markerad rned
I skogklätlda höjder på h.åda sido-r.
DAVIDJOEANSSON

70 år fyller på lördag fabrikör
Evert Sanden, Bryngelsgatan 16,
Falköping. Jubilaren är föcld i Kinneved där han också var bosatt till
1943, då han flyttade till Falköping.

Evert Sand6n har verkat

som

köpman och fabrikör i Slutarp både
töre och efter flyttningen till Falköping. Han säger själv att han "har
idrotten i blodet" och har aktivt tagit
del i Slutarpsidrotten. Han var med

i Slutarps IF från starten och
verksam som ordförande i förenin-

gen ett tiotal år. Under en period
var han också lagledare för fotbollen. Numera är' han hedersordförande i föreningen.
Slutarps Sanrhällsförening har
legat och ligger Evert Sand6n varmt
orn hjärtat. Han var en av initiavlagarna tili Samhållsföreningen och
har under - 20 år varit dess ordförande.

I Falköping har jubilaren

L

våstra regio-

omkring

vära med och bestärnma,

beslut om s1.opp för allt krig, hjäip
tili fattiga lånder, att indianer får
leva soil de vill och inte utrotas till

tällningen pågår t.o.rn, trettonhelgen, Alla de 500 bidragen har inte
kunnat ställas ut, men man har valt

mera nära ting: om jag fick hestärnma

skullc jag sova hela dagen, skulle
katter alclrig få gå lösa i stan, skulle
Slutarps IF bilda ett ishockeylag,
skulle ridlektioner stå på schemat

I 1.000

på bihlioleket i Falköping.

Urs-

en del, representativa för alla åldrar,

och övriga bidrag Iinns på ett bord
iirtill skärmarna så alla kan blädrra
bland dem.

och skulle det vara rvst i bespjsning-

Plistaga re

Vid den lilla ceremonin på bibli-

en.

Barnen, främst från mellanstadiet

oteket berättade

bankkonsulent

har lagt ner m.ycket arbete på sina

Ann-Christine Abrahamsson om

tävlingsalster. De har gjort teckningar men också hela lagböcker och
modeller av egna rum eller uppehålisrum.

tävlingen och tio av deltagarna fick

5O0 Falköpingsbidrag

Bakom teckningstävlingen,

sorn

i hela landet, står Jordbrukskassan, som utlyste den i
genomf<irts

samband med spardagar. Tävlingen

var öppen för alla från

förskola
Falköpingsornrådet kom 500 bidrag in, många

t.o.m. mellanstadiet.

I

var sitt pris, överlämnat

av

bankkamrer Sture Pettersson.
De som fick pris var: Klass

4

Kinnarps skola, Lena Persson, Lena
Johansson, Anneli Andersson. Klass
6 Gudhems skola, Mari-Anne Persson, Paula Ekström. Klass 6 Mössebergsskolan, Siv Johansson, Jonas
Ottosson, Siv Svantesson, samt troäringarna Eva Hjerpe, och Anette
Lindgren, båda Falköping.

eng-

agerat sig i Svarta Örnars orden, i
vilket sällskap han varit sekreterare
i över tjugo år. Han innehar ordens
högsta grad och cless förtjänsttecken

i guld.

Evert Sanden tillhör styrelsen i
Slutarps-Kinnarps Vägförening där
han varit ledamot sedan starten
1966.

Kornmunalt var han tidigt engagerad i Kinneveds gamla kommun
och senare också i Frökinds stor'kommun. Han var en av initiavtagarna till Slutarps Byggnadsförening.
IIan har varit styrelseiedarnot av
Slutarps Röcla kors och är ledamot
av Kinneveds Rödakors. Jubilaren
är vidare revisor i Falköpings pastorats kyrkokassor.
För sitt engagemang i olika sarnmanhang har Evert Sand6n tilldelats
rutmärkelser av olika slag. För sina
insatser inom Slutarps IF har han
SIF:s förtjänsttecken, Västergötlands Idrottsförbunds och Västergötlands Fotboll förbunds silvermedalj. Nämnas bör också att han var
en av initiavtagarna till Slutarps
Idrottsplatsförening. vilken bildades
1949 och tio år senare - vid Slutarps
IF:s 40-årsjubileum - kunde föreningen överlämna Idrottsplalsen
Tångavallen skuldfri.
Rödakorset har tilldelat iubilaren
förtjänstmedalj och Svenska Tu-

ristt'öreningen

av derrr grupparbelerr,

nen vär antalet bidrag

och i hela landet cirka 20.000.
Jordbrukskassan valde ut cle bästa
och lottade bland deLn ut några priser. De delades ut i samband med
att utställningen i tisdags öppnades

det
[i'arngår rnycket klart. Men naturligtvis skuile skullc rnan göra annat
också om man fick bestämma. Från

*

Vi var sex resande när vi liinrnade
Falköping C, fyra darnel och två
herrar plus en hund (strävhårig foxterrier, kanske?). Vid Falköping S
steg ytterligare två damer på. Några
av dem roade sig från början rned

.

har tackat jubila-

ren med förtjänsttecken.
Som synes har lördagens 70-åring
rnånga strångar på sin lyra. H:rn har

Kinmeveds pastorat

Kimmarp$ lF

Julen 1972:
Kinneveds kyrka: Julafton l5

Advent$kalenderlottera

julbör-r, Hagner:ud, solosång.
Juidagen 6 julotta, lJagnerud,

17 d€t?.43 451 1390 1?94 1669 23
857 15i5 1789 1042.
't8 dec..982 524 900 1521 829 1197
1120

klyrkokörer-i.

ii53 i09 10{t?.

Vårkumla kyrka: Julai:torr

flickkören -

20 dec. 1913 12ti4

Högm. llagrrerud"

1695 884 1573

dec. 1918 376 284 L739
1824 tt52 1374 1108 i181.

32 dec" 1535 1428 411 1330
279 847 lo92 1226 L622.

10.30

10 fanr.g!-rdstj. ssk.s. grantändning,

743

Malmensten

1348
l

Brisrnene kyrka: Julafton

23

till .julens

guds-

tjänster.
Pastorsämbetet.

I
!

__--,.1

hällsföreningen varit nrycket väsentligt för orterr - föreningen lever och
arbetar för samhällets bästa i många
frågclr, även om verksamheten blev
mindre i mitten på 60-talet när belysningsdelen överfördes till Väglöre-

lFffiöKrND

ningen.

BÄSSE

julot-

sten, kör.

funnit att hans engagemang i Sam-

Evert Sand6n har vunnit stor upp-

6

rnicinattsgudstj. pr. Malrnen-

Välkornna.

frågor av olika karaktår. Vi har

skattning i många kretsar och han
kommer såkert att få bevis för det

Jr-rldagen

ia, Malnensl,en, kören.

både före och efter flyttningen tut
Falköping engagerat sig i Slutarps-

dopparedan.

A.d.Jul

Börstigs kyrka: Jul:ifton

1089 1409 619 48? 6.

1I1

dan före

23

miclnai.tsg'-rcisrjänst Hagnerld,

19 <lec. 206 1203 1769 1363 1067
7 1r.6i 341 1639 423.

,

I

I

ll
I

I nrciXinCs kommunfultmäktige
j sanrmanträcler i l,okal Frökirecl,
I torsci. d. 28 dec.
j Ordföranden.

t--___

1972

kl.

19.00.

Klnnarps lF

FAM. JAFIL ANDERSSON

tackar föreningens; inecllemlnal'J företag och enskilt'la som på
olika sätt gynnat oss under 19?2. Samtidigt tillönskar vi en
God Jul'och Ett Gott Nytt Ar'

ttjårttigt tack för julgåvan och den trevliga julfesten. Samtidigt
önskar vi GOD JUL oeh GOTT NYTT ÅR!

Samtliga anställda vid
AB KINNAHPS KONTORSMÖBLER

Kinnarps !F

Vi tillönskar våra kunder
God Jul och Gott NYtt Ar

Med tack för det gångna årets angenåma atfärsförbin'
delser ber iag att lä ön$ke
,

En GOD JUL och ETT GOTT NYTT AR

och tackar för det förtroende som ni
det gångna året.

:t1-

$LUTANP$ KTfARH
snsn iärexssoN

AB Bi[ & fU|otor

Till cheferna för

AB Kinnarps Textilindustri

Ett blårtligt taek till

Ett trjärtligt tack för julgåvorna och den trevliga julfestetr samt
en tillönskan om ett

AB Bröderna Karlssons Plastindustri

GOTT NYTT ÄR

Hinnarp
för den trevliga Jutrileurnsf,esten och för julgåvan.
Personalen
'fackar gör ävenså Byggrn. Sandahl och hans mannar för

Samtliga anställda

taklagsfesten.

Frökindsgården bygg* ut
wlte.+t.
till 50 platser

Julens gurlstjänster
i Kineverls pastolat
Julafton inledes julen i Kinneveds
kyrka med julbön varvid tlet blil solosång. Midnattsgudstjänstcn hålles
och här me-

i år i Vårkumla kyrka

Olcade serviceutrymmen

dverkar tlickkören. Juldagen blir
det julotta i Kinneveds kyrka med
k;"rkokören och Annandag Jul sam-

i rlas

kyrka. Vid samtliga

gudstjänster
tjänsigör kyrkoherde Hagnerud och
körerna ledes av kantor Margareta
Thor.

Vid gudstjänsterna i Börstig

och

Brismene tjänstgör prosten Erik

Malmensten qch församlingarnas
kantor Ewv

Hansson.
-

,
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Luciafirande i Axtorp
Församlingssalen i Axtorp var
fullsatt i fredags kväll när fru Margit
Andersson hälsade vålkommen till
årets iuciafest. I år var det NTO:s
lucia Susanne Andersson med iärncr, som frarnförde en stämningslirll
luciat ablå.

Kyrkc.rherde Hagnerud minde' i sitt
tal urrr luciaelag.ens betvdelse som in-

till forna

dagars julfirande
och fru Maj-Britt Johansson rngd
tlotter Arrneli underhöll rnecl sång titl
musik av sonen Jan-Erik.
Till alia biirns förtjusning kom
tornten på l:esök och deiade ut julkl:rppar. Dei var CKF öch övriga fii
villiga som ordnat med den trevliga
festen. Behållning -' 275 kr - går
ledning

liksorn tidigare år till Lutherhjälpen.

kr till projekteringskoslnatler fiir tillbyggnarl

av 1-rö'

kinrlsgårrlen och fiireslår fltl en ltlggnallskonrrnitti' tillsiitts' Dtnnu
skall pröva inkomna rkissförslug.och slritligen infortlra hnbrrrl' Man
har sju arkitektförslag att utgå ifrån. f,nligt benåkning skall nron
vara klar all inforrlra anburl i april elh'r maj.

I Börstigs kyrka inledes julen

med en familiegudstjänst på julafton
rned söndargsskolans grantåndning.
Juldagen blir det julotta under medverkan av k<iren. Midnattsgudstjänsten hålles i år i Brismene
kyrka. Även här blir det körsång.
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har hållit en synnerligen välbesökt

I Luciafest i Lokal Frökind

*

omkring

| 300 personer deltog. Det

var Luttra
I cp och CKF som stod för programI metdenna gång och välkomsthälsa-

de glolde Bertil Andersson. Riksdagsman Gunnar Larsson giorde i
ett anförande en intressant återblick
på gamla Frökinds kommun. Under
Ingrid Kje116ns ledning gavs en Luc!
atablå. Falköpings CKF-avd. visade
sin dräktparad och det var ett
mycket trevligt inslag. Så drack man
luciakaffe förstås och barnen fick

leka. varefter de åldre avslutade
med en stunds dans,

Änställda hos $lutarps
Industriaktiebolag,
Bröderna Siökvist
tackar för juiqåvorna samt tillönskar Ett Gott Nytt År.

Den skiss som låggs till grund för
anbudsförfarandet skall godkånnas
av socialstyrelsen och yrkesinspektionen innan offerter infordras.
Igångsättning beräknas kunna ske

i augusti.
Det år fråga om ett tånlligen stort
bygge * i dag nämns inga summor'
Antalet vårdplatser skall utökas till
omkring 50, man har nu 34. Härtill
kornmer en avsevåird utökning av

serviceutrymmena och

deras

Prickskyttar'

på Paradgatan
(iutnbell sningr.tr i

Kinrrnr'p

fiil priekrkylt&r, I julhelgcrr hlr fltrrr
lrrrrrpor på Pnradgntln skjulits
siinrh'r - troligrn rnul luftgeriir"
t;-eks intr. få vulrr i frorl

Eftersotrr pri<'ksk1'trrt rrlll)r'rrplr

sig iivr.rviiger Viigf,iirtningr.rr arll
lrolisntrrniih härrdelsernn,

l)rlikt urlrolugc nrot lx'llsrrirr'
rll lillllg xrtn f,iirerrirrgtn
irrlt lrlr lirrl rrrr.rl.

gr.n iir

vård.

Trivseh,årrlinna

I övrigt tillstyrker komrnunstyrel-

Kommunstyretsen i F'rökinrl begår vid fullmöktiges sarnrrrunlriirk'

mEnlyst högmässa till Vårkumla

samordning med nuvarande lokaler.
Sålunda måste kök och matsal disponeras o nr. Tillbyggnaden avser i
övrigt en samlingssal om c:a 100 kva,
dratmeter, läkarmottagning, ökade
terapiutryrnmån och lokaler för håroch fotvård samt för tvält och klåd-

sen ett förslag av socialnåmnden om
anställande av en trivselvårdinna vid

Frökindsgården. Verksan.rheten bör
upptas på försök och socialnårnnden

bernyndigas anstäila en person för

ändarnålet. Nårnnden bör senare
återkornma rned förslag orn anställningsformen,
Socialnärnnden hade liireslagit att
5.000 kr skulle anslås för ändarnålet
och inga bidrag begäras från lånsar'betsnärnnden. Då sådana lärnnas

l'örbehåller sig länsarbetsnåmnden
att bestämma personvalet. Det vill
socialnåmnden inte vara med om,
och tydligen inte heller kornrnunstyrelsen. Ett sådant personval är {ör
viktigt t'ör att överlåtas på utsocknes.
Tj2instgiiringen föreslås omfatta sex

timrnar

i veckan fördelade på två

tlagar.

Rörarbete
i branschen förekommande, snabbt och billigt.
Slutarps Rörläggeri
Hallagårdsgatan 1, Slutarp
utföres. Allt

Tel. 336 08.

F ör tr o e n cl, eu p p dr u, g e n

i Frökinds

komnur,n

Glimtar från frökind, :l:'

tslw'tt-

Det där mecl att hålla sig med gran
utornhus är status på 7O-talet. Men
det är inte bara status

Valberc<lningen i Fr,iikinrls kornrnu1r lrar gjorr upp förslag till årerbesÄltande av konrmrrnaln fiirtnot'rrrlt upprlr'ag fiir l97jt, f örslaggt
behanrllas virl fullmåktigt's sarnrnuntliirle i kväll. llet upplar fiiljanrle
n8ntn:

[.okal laxeringsnånrn<l

'Lantbr. Sigvard Andersson, Grånnarp, Vårkurnla, lantbr. Clöran Andersson, Naglarp, KinnarP, lantbr.
Sven-Erik Eriksson, Stommen Lut-

tra, lantbr. Ingvar

Torstenssotr.

Bondarp, Döve Börstig, lantbr. In-

gemar Eriksson, Svartagården, Bör'stig, bonare Lentrart Karlen, Slu-

tarp, Elektr. Bengt Juliusson, Kinnarp, Elmontör Ingvar Custav-ssou,
Slutarp.

tsuppleanter i nänrnd ordning:

'Lantbr. Holger Källön, Strängsgår-

den, Vårkuuila, lantbr. tsengt Nils, son, Kotarp, lantbr. Håkan Olsson,

Suppleanter: Handl. Bengt Samuelsson, Slutarp, handl. Håkan Andersson, Börstig.

Vartofta hemvärnsornråtles förtroendenämnd:
Handelsbih'. Gustav Gustavsson,
Slutarp.
Suppl. Lantbr. Äke Gustavsson, Millomgården, Slutarp.

Falbygrlens hernbygtls- och forn'
minnesfiirenitt g:
l'örfattare Maj Larsson, Sköttning,
Luttra,
Suppl. lantbr. John Larsson, Skött"
ning, Luttra.
Bygdegårrlslörcn ingar':

Lantbr. Arnold Joharrsson, Väster-

Vårkumla:
Lqntbr. Bengt Vård6n, Nolgården,

Vårkumla, suppl. lantbr. Rune
Johansson, Hulegården, Vårku mla.

Luttra:

'Lantbr. Sven Ekbom, Ledsgården,
Sköttning, suppl. Jqrltbr, $y9n;Elih
Erikssbn, Stommen,. L,uttr3., .,.-..

Revisorer för hommuire".'
skaper:

"åk."-

Handelsbitr. Gustav GustEvsson,
Slutarp, Fd, lantbr. Gustav Andersson, Falköping, kontorist Lennart

möjliga störningsmoment. Granen
hade mor i huset stolt hemlbrslat
från Grolanda - på biltaket och utan
bilräck. Dä nil

och stillhet.

femton

Från tidigare övningar i

den, Brismene.

-x-

l,r'rlamiiler i b.'-ggnarlskonrmitl6
för !'riikinrlsgår<lcns utbl-ggnutl:

Lantbr, Werner Granlund, Billshol-

men, Vårkttmla, lantbr. Ingemar

Eriksson, Svartagården, Börstig, fru
Nlargot Pettersson, Hallagården,

lutat fisk. Under tidigare

äkten-

lemton rneter sladd hade dessförinnan varit med om rnånga äventyr.

till alla tiders rätt. Den blev inte bra.
Den var för tidigt anråttad. Den blir

söclra kornmun.

kvållen var vi på "julakalas".

Nu hade fisken lutats i

brygghus.

bra till nyår. Vi åt julkorv, julmos

och annert iulagott juladan.

På

- x--

Så kom då

julallon. Den kom tidigt

E

FROT{IND
Grrdstjånst
F

riikind

i Lokal

I .kväll hålles sång- och

tr'alköpitrg.

komiuldagen. Mor i huset hade

skapsår hade rnor köpt fisk i affär.

Frrllrnäktiges Presirlirrm:

Gustavsson, Skansen, Bristnene' sekreterare rektor Bengt Kjetlström'

Så

anbringas i den sura nlark som följer
efter en sur höst.

Bevittnade av tidigare grannel')
Sven-Olof, "hanses" far och halva

suppl. rnålannästare Sten Ahiqvist'
Slutarp.

Kinnarp, ?:e vice ordf. lantbr. Ivan

midvin-

Vi fick granen på plats. Vi lick Den hade skötts som ett litet barn
också belysningen på plats, men och fått en vård som borde gjort den

Ilorgt'rlig nrorllare:
Författale Maj Larsson, Luttra,

Ordfiirande: lantbr, Arrre OIsson.
Alarp, KinnarP, l:e vice ordf. fru
Margit Andersson, Ostelgården'

i

vi var många till julaftonsandakt

det

plaströr av en meters längd, vilket
kom väl till pass när granen skulle

Anderssott, Slränqslurrd. Vårkumla'
Luttra: lantbr. Vidar Sanden. Lillegården, Luttra, suP;:I. Lantbr OIof
Johansson, Klockaretomten, Luttra'

musik-

gudstjiinst i Lokal ['rökind. Det blir
medverkan av strängmusiken och
ungdomssångarna från Asarps Missionsförsamling. Predikan av pastor
Rydberg.

Elof'

Så korn annandagen. Vi åt kött
från "frösaboxen". Alla tyckte att
rnors kött var gott. Köpte Expressen.

Aftonbladet och Kvällsposten. På

kvälien samlades vi kring TV:n.

Povel Ramel bjöd på Karamellodier.
Eftersom iag brukar gå på Berns var
.jag så där måttligt road.

-x-

l)et var mycket länge

sedan jag
Iirade en så Iång jul. Normalt brukar
annandagen bjuda mej 7.999 jippon
av olika slag - allt i från bandytennis.
till skridskodans på Odenplan. Jag
kastades därför på onsdagen in i
jobbet utan att ha vaknat upp från

julfirandet. Det gick ändå ganska
bra.

-xI tlag, torsdag, har jag

:

Nårnndeman (iunnar Johansson,
Döve, Börstig, suPPl. nämndeman

Fostighetstuxeringsnämnd

borde vi liksom så många andra ha
protesterat och skrivit listor. Vi
kunde skrivit till kommunikationsminislern, till en massa minjstrar och
klagat över varför vi måste gå in i
ett äktenskap 1974 utan att vilja det.
Men vi klagar inte - vi går bara in.
Vi är för närdemokrati - det år lite
drygt milen till stan - och vi är för
stora enheter, även om de små är

ge-

mensam med Vartofta och Vilske
kommuner:
Kommunaitekniker Elof Rehn, Slutarp, su6rpl. bokförare Helge-Olof
Carlsson, KinnarP.

Valnärnnrl:

Lantbr. HarrY Larsson, Börshol-

rnen, Brisment-', lantbr'

Arnold

Johanssot-t, Västergfrrden, Börstig,
larrtbr. Werner Graniuud, tsillsholn-ren, Vårkumla, riksdagsman Gun-

nar Larsson, Sköttning, Luttra,

Bengt Johansson, Västarp, Brismetr€, lantbr. Karl-Erik Eriksson,
Backgården, - .

narp, Brismene, handl. Evert Erenius, Döve, Börstig, lantbr. Valter
Oskarsson, Fröjeredsled, Vårkum-

Suppl. lantbr. Fritz Landin, Sin-

lunderat

över Frökinds framtid. Egentligen

Sven Andersson, Lofsgården, Kin'
narp.

Qvick, Kinnarp. Suppl.

...

Tomten var vaken når vi

Johanssonska huset fanns ett styck

komrnunalkamrer Göte Grahn, Slutarp.

KamrerErik
Gustavsson, Slutarp, kontorist

i kretsen av de
närmaste. Så som vi ALLTID vill fira
jul. Även om inte snön lyste vit {'rån
taken hade vi en känsla av att endast
traditionell julafton

längs husgaveln och utgöra minsta

ägotlelningsnärnnrlernän

Börsholmen, Brismene.

-x--

Julafton firade vi hemma och
borta. Det gör vi alltid. Det var en

Börstig,

-xMed kontakten följde

()mburl virl val av vattenr'älts' oeh

Suppl. Lantbr, Sune Harrysson,

hos

Johanssons. Han fann att nrcdelst
enkla operationer skulle en kontakt
kunna anbringas å belysningsnåtet
utan alltl'ör stora krusiduller.

Andersson, Västergården, Döve

Rehrr, SlutarP.

Brismene.

var sin i kväI1". Det blev var sin lör'- det blev t>åst så för
husfridens skull. För julfridens skull.
För barnens skull.

dagsklapp

tcrnålttens köld bcslöt oss för mässa
i Vårkumla kyrka. Den varma,
vackra medeltidskyrkan med sin
resning på h,öjden rnottog oss alla

Slutarp, kommunaltekniker

Lantbr. Olof Arvidsson, Stommen,

vi hade en även inomhus) och försiktigt frågade om "vi inte kunde'ta

meter sladd, vilken skulle ledas

Suppl, Fru Anna-Lisa Johansson,
Brismene:

minnas att dom kände ganska noga,
klåmde på klapparna runt granen (jo

Revisorer i bygdegårdsföreningär:
Börstig: Lantbr. Lennart Ivarsson,
Döve, Börstig, suppl. lantbr. Bengt

gården, Börstig.
Frälsegården, Börstig.

barnen för julklapParna. Jag vill

no ggrant studerade förutsättning-

arna för utomhusbelysning

Västarp, Brismene.

Yårkumla
Lantbr, Karl-Gustav Gustavsson,
St.r,trn.n, Virkumia. suPPL i'Sertil

den, Slutarp.

bruk. In under fanorna kallade vi
också vår hus-elektriker Ingvar, som

handelsbitr. Gustav
Gustavsson, Slutarp. Suppl: kamrer
Erik Gusiavsson, Marbogården, Slutarp, kontorist Bengt Johansson,

Döve Börstig, lantbr. Allan Johansson, Vintorp, Börstig, emballerare
Gerhard Frisk, KinnarP, möbelsnickare Mats Andersson, Sltitarp'
direktör Ivar Gustavsson, KinnarP,

Särskiltl Taxeringsnänrnrl :
Direktör Ivar Gustavsson, KinnarP,
kamrer Erik Gustavsson, Marbogår-

gran även inifrån.

inhandlade belysning för utomhus-

köping,

Skattegården,

Gunnar Blanck,

Lrte

det är riktigt

Efter tre år i denna helt fantastiska
kommun med alla sina asfalterade
vägar och gator tog vi tvärt av och

Revisorer för' stiftelsen Frökinrls
llyresbosräder:
Fd. lantbr, Gustav Andersson. Fal-

Brisnrene: lantbr. Anders Andersson, Lillegården, Brismene, suppl.
!antbr, Filip Winggren, Storegår-

Skattegarden. Brismene. lantbr.

tjusigt mecl

-

i år. Redan på lördagskvällen kände

la, lantbr. Ragnar Wigholm, Skövdesgården, Luttra, målarmästare
Allan Ahlqvist. Slutarp, Orci föranc{c
Göte Grahn, suppl. Allan Ahlqvist.

Siffcrgrarrrknre för kornnrunerrs
räkenskaper:

Gustav Andersson,

Falköping,

Gustav Gustavsson, Slutarp.

bättre. Vi räknar med att ni skali
vara bussiga mot oss när vi om ett
är ses i nya, stora, djärva iammanhang. Vi är 'blockinänniskor från
-t

roklnd.

-x-

På fredag och lördag funderar jag
inte. På söndag önskar jag er alla
Ett riktigt gott slut på det garnla året
och en g o d början på det nya det sista för Frökinds kotnmun.
BÅSSE

Anläggningskostnad i Frökind
tol&"72,
"rnystiskt?' överskriden
Lång debatt i fullrnäktige

, l-r,iikinrl

Efter sammanträdet biöd

k'om-

munstyrelsen ledarnöterna på kaffe{est i Lokal Frökind. Härvid blickade.värden Gunnar Larsson lite tillbaka. och lite framåt:
- De sorn är engagerade i det
kommunala livet i Frökind måste se

!itl s:ttrrtnllrlriirk'i torsrlags anslog Friikinrlslirllnriiktige 60.0O0 kr rill prrojekleringskostnader för med lite vemod på sammanlägtilllr.vggnarl av Friikinrlsgårtlen. o<'h tn byggn:rrlskornrnittir tillsaltes. 'filtbl'ggnarlen onrl'attar l5-16
gningsdagen första januari 1974. Vi
rårrllrlrlser jiirnte utiikarle strvi<'r'rrtrvrrrrncn. lllan riiknar nrerl igåugsiittnirrg i augusti nåsta år serlan kommer nog ait sakna Frökind och
atrlrrtrl rtrrtlgils ot'h rlel:rljlrlarrr.r'irrgerr gr':rnskats av socialslyrr:lsen och yrkesinslrektionen. Merl utbyggnaarbetet i Frökind. Under Frökindstirlen ar Friikirrrlsgiirrlen sligcr arrlaltl virrrlprlatser rill olnkrirrg 50.
den, Irån 1jan. 1952, har emellertid
kulturnämnden s.soo ocn lniids- utvecklingen varit sådan att den kar
del .av betalningsansvaret borde nämnden 19.000 kr.
tjäna sorn en anvisrring för vad som
Byggnadskornmitten har följ:rnde {alla på vägföreningen, men styrelfortfarande borde vara möjligt i
samrnansiittning: ordf . Wernei sen hade awisat detta, De många
Presirliet
Frökind när storkommunen bildas.
Grarnlrrnrl, Viirkurnla, Ingemar oförutsedda k:rbelkorsningarna
Förslaget till återbesättande av
Det har inte alltid varit så där
Eriksson, Svartagärden, Margot hänförde sig till att ingen karta över posterna i nämnder och styrelser
kav lugnt i Frökind, tillade hr
Pettersson, Hallagiirclen, Elof Rehn, kabelnåtet fänns.
klubbade's utan ändring. Fullmåkti'
Slutarrp.
Hr l,arsson lårnnade specitikatio- ges presirlium t973 har alltså följan- Larsson med tanke på sitt eget uppEn lirnevaris iiverläggning för- ner på alla utgiftssiffror och sarn- de utseende: ordf. Arne Olsson, drag. Fullmäktigeförsamlingen har
inte precis tigit sig igenom föredra.
anledrles av k<;mnrunsiyrelsens be- manlättade:. Det är inte särskilt
för'ste vice orclf. Margit Andersson,
gningslistorna från kommunstyrelgäran orn ett tiiläggsanslag på 40.333
givande att nu börja gräva efter avandre vice ordf. lvan Gustafsson,
sen. Det har vi i kommunstyrelser
kr Ii'ir netlläggning av dagv:rttenled^ svarsfördelningen rnelian komsekr. tsengi Kjellström: Vi har tidigåvarrit nöjda rned och nu tackar vi för
ningar i sarnhällen:r. Äskanclet bi- rnttnen och väglöreningen, särskilt
publicerat
i
rc
namnlistan övrigt.
eol.t samarbete.
fijlls, men en leclarnrot reserverade mc'd hänsyr.r till att kornmunen ju
sig och leclamoten Gustav önskar stöd.ia väqföreningen och
Gustavssc.n lät till protokollet hållit frågan öppen om ytterligare
ernteckn:r att han ej deltagit i beslu- stöd till den under 1973.
Härnned får jag önska mina irrinder Ett Gott
let. Hirn irrrsag lrehovet av tillåggUtan debatt godkändes en reNytt År
s:rnslag anm:irkningsvärt stort, det dovisning av kostnaderna för irärrtgjordc inte rnind.re än 30 proc. av ningsidrottsplatsen, och fullmäktige

anbudssumman som exklusive

rnoms *r!:irlnat på. i09,.961. kr. :Med
rnonrs och utgilier Iör extraarbeten
h:rde kostnaden srigit till 157.106 kr.
Härtill hacle kornmit följande poster:

lämnade begärt anslag om 14.278
kr för täckande av uppkommet underskott.
Pri rrcilriellt

:rnnorrsering, proiekt,ering, Tibro

I(innevetls skyttetörening fick

Entreprenad, diverse arbeten, kontrollbesiktning. Kommunens utgifter
'var
dairrned uppe i 180.332:21 kr. Ett
lån om 140.000 kr hade upptagits,
varelier återstod ett behov av tillägg-

1.000 kr som bidrag till inköp av luftgevär enligt kommunstr.relsens förslag. Det skedde efter votering
sedan ledamoten Sven Andersson i
Lolsgården yrkat att bidrag skulle
utgå rned hela den för inköpet behövliga summån, 2.824 kr. Detta
yrkande frzrnrfördes även av ledamoten Göran Anclersson vilken
soni bakgrund framhöll att kom-

-*:rnsllg på .10.liliit kr.
Dcl franrkom ali nr:rn vicl genorn-

förandet ar' åuL!(.rerlil måst. utföra 119
kabelliorsningar ui.iiver de lir scm
farrns med i projekt.eringc'n och J6
dagv:rttenbrunn;rr utöver 61 i pro-

jekteringen

Ingvar Nilssons Grusförsäl;ri'ng

l

VI ONSKAR VÄNN KUNDER
Ett Gott Nytt Ar

munen dels har god ekonomi dels

medtagna. Hr anslår ansenliga summor till

Gustavsson fann förhållancrer anmärkningsvärt. Han frågade också
ett par gånger vad posten "Tibro
Entrepren:rcl" på utgiftssidan avsåg.

idrottsgrenar som knappast finns på
orten - tennisen alltså. Kinneveds
skytteförening har 50-talet medlemmar, ungdorn mest.

LOKAL FRÖKIND
Lörd.

19.00 Sång och musikgudstiånst, Rydberg, strängmus!
ken och ungdomssångare från Åsarp. Offer.

Invändningen mot den fulla ko-

"M.vstik"
Ledamoten Gurrnar Johansson i
Döve fann ati det gått "en hel del
mystik" i det hela och yrkade åierremiss av ärendei till kommunstyrelsen lör utredning och klart beskecl

om vålr betalningsåtagandet skulle
ligga. Finns det något beslut om att
kornmunen skall svara för dagvatt-

net? Det står inte klart att korn-

munen är huvudnran för dagvattenbrunnarna. Det måste vara vägföreningen, den äger ju marken. Den
verkliga fördelningen av kostnaderna på olika objekt är också oklar.
Hur mycket faller i verkligheten på

vägföreningens asfalteringar? Hr
Johansson ville med skärpa efterlysa
denjuridiska grunden för kraven på
kommunen.

Vid omröstning mellan kommunstyrelsens förslag och hr Johanssons
yrkande om återremiss segrade soqr
sagt det förstnämnda. Voterine
begårdes men en halv sekund
efter klubbslaget.
Komrnunstvrelsens ordf. Gunnar
Larsson i Luttra, fann anslagsöverskriclandet vara av en storlek som
norrnalt inte accepteras. Del är för
stort i lörhållande till entreprenadsumman rnen i cletta fall nödvändigt
att acceptera. Man hade inont kommunslyrelsen cliskuterat om lnle en

VÄLKOMNAI

stnadstäckningen var principiell: vid
anslag till ideella föreningar ges inte

hundraprocentig kostnadstäckning
Kommunstyrelsens förslag segrade
med 19 röster mot 8.

Till AB Bil o Motor, SlutarP

Anslag

Hjärtligt tack för julgåvorna och den trevliga juil'esten'

Ungdomsorganisationen SSUOSCAN fick 500 kr sorn startbidrag
-- organisationen år ny. Ett tilläggsanslag om 1.850 kr beviljades Studieförbundet Vuxenskolan. Till en försöksverksamhet med trivselvärdinna på Frökindsgården anslogs 5.000
kr. Två bidrag till ytterbelysningar
om vardera 250 kr beviljades,
Fullmäktige mottog tacksamt en

donation genom testamente

av

framlidna Augusta Elisabeth Abrahamsson, Slutarp, på donators villkor. Dessa är att gåvan, som är på
3.000 kr, skall avsåttas som fond för

Frökindsgården och den årliga

räntan plus 100 kr av kapitalet användas till julgåvor till pensionärerna intill dess kapitalet är förbrukat.
Fullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag till budgetregle-

ringar, tilläggsanslag och reserva-

tioner. Det sammanlagda tilläggsåskandet var endast 8.600 kr.
Reservationerna till 1973 var följande: styrelsen för Lokat Frökind
18.215 kr, byggnadsnämnden ?.650,

GOTT NYTT AR
Personalen.

I
I

I

Till AB Rutmans Snickerifabrik
slutarp

I Vi tackar

för julgåvorna och tillönskar Ett Gott Nvtt Är.

I

It"

De anställda

SLUTARPS IF
tackar företag och enskilda jämte.f'öreningens rnedler.rtmar soin
på olika sätt givit sitt siöd för vår verksermhet under 1g?2 och
sämtidigt tiliönskar vi Ett Gstt Nytt Ar.
Slutarps lF

