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AB BIL & MOTOR
SLUTARP. TEL. 05151333 30

Beg. bra bilar

Kinnarp rnister SJ:s

vagnslasttrafrk

Renault '15 TS

\*b'lt'

Renault

Frökinds konmunstyrelse behandlade vid sitt senaste
eamrnanträde SJ:s aviserade nedläggnirrg av vagnslasttrafi'
ken vid Kinnarp senast den 1 okt i år' SJ motiverar sin

vit,
vit,

flrrr"..d" atgard med den ringa
KJntorsmöbler har informerats och föreslås att
iitr;;;"
i stället laeta/logsa ev. vagnar vid Slutarps" station' Ovriga
vagnslastkunder hänvisas till Slutarp eller 'Asarp'

KommunstYrelsen finner att
av vagtrslasttrafiken
vid KinnarP ändock medför olägenheter och erinrar samtidigt om den
situatiory som kan uPPstå om kommunikatiorisdepartementets planer

nediäggning

- 85 år fyller den lljuli kontorist
Robert Josef Bärnskog,. Falköpingsvägen 36, ,KinnarP. Han är född i
Eksjö och kom 1932 till Kinnarp, där
han arbetade som möbelsnickare'
Han har bl.a. varit ledamot av Kinnarps korrrmunalfullmäktige och av
skolstyrelsen, vidare ordförande i

i

styrelsen ftir KinnarPs erkändal
sjukkassa, sekreterare i samhållsföreningen och ordförande i arbetare-

kommunen.

1617-3U7 1973.

KommunstYrelsen

1968

ser att föra över denna trafik till

1969

vw

1200

vit,

10.000

1964

mil

1970

Ford 17 M
gul, 9.900 mil

1968

1972

Opel Rekord

1965

2.600 mil

röd, 8.100 mil

grön, 2.500 mil

järnväg.

Renautt 4
vit, 4.500 mil

1970

Renault 4
vit, 9.000 mil

1968

1964

Opel Rekord
beige, 7.600 mil

1965

VW-Buss

grön,

10.000

mil

Kommunstyrelsen föreslår att' i
avvaktan på trafikpolitikens utveckling, förändring icke sker med vagnslasttrafiken vid KinnarP.
Kommunstyrelsen föreslår att
Åsarps missionsför:samling beviljas
ett anslag på 1.600 kr i bidrag till
utförd asfaltering av parkeringsplanen framftir missionshuset i Kinnarp. Vidare föreslås att Slutarps
missionsförsamling beviljas ett anslag på 5.000 kr för bestridande av
kostnadet' för' målning av Slutarirs
missioqshus. KinnarpSlutarps vägförening hade anhållit om kommunait tillåggsanslag på 10.000 kr för
belYsningsnätet'

Kommunstyrelsen tillstyrkte frarn-

har stängt för semester fr.o.m'

10

Renault 6

på begränsning av den tunga landsvägstrafiken genomförs och man av-

utbyggnad av

Frökinds
kommunalkontor'

16

$aab 95 Combi
blå, 5.100 mil

9.800 mil

Renault

trafikornfattningen' AB

en

't972

orange, 1.600 mil

ställningen.

Vid ev stötningat

i

distributionen

av Falköpings Tidning linjen
Slutarp/ KinnarP/AsarP
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Kinnemo

FOTBOLL

SLUTARP
Torsdag-Lördag

TANGAVALLEN DEN 2617 KL.
19

OfruIlader"-innan,år

Bordspastej

Tråvads IF
Kinnarps lF

VALTORP IF
SLUTARP IF

,50 s ask

Fredag kl. 19.00

Skogaholms

.60
.90
,60

Smöryåsbltar
Apelsinsaft,"o
Bananer
Fredagsöppet

till kl. 19
OSBY UTSTHLLNINGSBUSS KOMMER TILL
Kinnarps lF

Äldersfördelningeni ZSh-*.
Vid den senaste folk- och bostadsräkningen var av den till 1248 invånare uppgående befolkningen i Kinneveds församling 61 pojkar och 49
flickor i åldrarna 0-4 år, 50 Pojkar
och 54 flickor i åldrarna 5-9 år' 41
pojkar och 49 flickor i åldrarna
10'-14 år, 50 ynglingar och 26 flickor
i åldrarna 15-19 år, 52 män och 58
kvinnor i åldrarna 20*24 år, 48 mån
octr 45 kvinnor i åldrarna 25-29 är,
46 .mån och 40 kvinnor i åldrarna
30-34 år, 33 mån och 30 kvinnor
i åldrarna 35-39 år, 34 män och 34

kvinnor i åldrarna 40-44 år,

50-54 år, 45 män och 26 kvinnor
åldrarna 55*59 år, 25 män och 21

i

kvinnor i åldrarna 60-64 år, 27 män

i åldrarna 65-69 åi,

31 män och 25 kvinnor i åldrarna
70-74 t{, 1? män och 14 kvinnor
i åldrarna 75-79 år, 7 män och 11
kvinnor i åldrarna 80-84 år samt 5

män och 13 kvinnor i åldrarna fr'
o m 85 år och uppåt. (PRK).

Slutarps IF A: G Eckerlid, B Andersson, U Karl6n, K Karlstedt, J
Karlstedi. A Ådamsson. R Andersson, C Stenqvist, .G Samuelsson, J
Andersson, L Ekbom, P-U Gustavs-

son, T Skoglund, K Ahlberg,

S

Ekman, L Svensson. Match mot Valtorp. Samling Tångavallen i dag
torsdag kl 18.15.

Kinnarp B: Uno Carlison, Rune
Torstensson, B-O Engstrand, Bo
Johansson, Tomas Karlsson, Kent
Bengtsson, Roland Moberg, Jan

Gunnarsson, Rolf Andersson,
Roiand Jansson, Lars Holnr, Stewe
Carlsson, Tommy

Fredriksson'.
Match mot Trädet B, Samling fredag
17.30. Avresa Kinnemo 17.30.

den 20/7 kl 10 Kinnemo.

Vid Erikssons husvagnar
i dag torsdag mellan kl. 13 -29

Slutanp - Valtorp 2-6 (l-41
Slutarps målskyttar: Alf Adamsson och P-O Gustavsson.

SLUTARP
Slutarps Missionshus
Sönd.

kl.

19.00 past"

Nils Fol-

ke. Sånggruppen Falan'

fer.

Of-

*t't tl,

39

män och 38 kvinnor i åldrarna 45-49
år, 39 män och 43 kvinnor i åldrarna

och 22 kvinnor

STEN$TORP

Träningslägret startar torsdagen'

Kinneveds församling

En triurnf
En förlust
fcir Kinnarp
trl+-a?:
I

saniband med träningsiäger På
Kinnemo har Kinnarps IF sPelat två
matcher. I fredags kväll blev det

vid ESs0
i morgon fredag kl. 13 -20
KOMPLETTA KöK
DISK,, _ SP|S FLÄKT - KYL/SVAL - FRYSSKAP eller - boxar - TVÄTTMASKINER. MAGLAR. TORKSKAP M.M.

BYGGA NYTT ELLER RENOVERA?
Kom och hämta vår nya köksbroschyr i färg. Vi hjälper er
gärna med planeringen. Tag med måttskiss., Kompletta
OSBY-KÖK med upp

200:- EXTRA RABATT!
vi på fabriksnya, ev. något lackskadade OSBY
60-60 POPULÄR - den helautomatiska tvättmaskinen.

lämnar

SVENSKBYGGD: HÖGSTA TESTBETYG!

3-}förlust mot Tråvads IF och i

söndags vinst med samma siffror mot

Skogslund.

KIF var inte ordinarie mot Trå-

vad. Mäen gjordes av Thomas
Johansson och Bo Thern. .I sön-

dagsmötet med Skogslund hade KIF

starkare besättning och de tre målen
giordes av Bo Thern (straffl, Thomas
Westerberg och Thomas Johansson.

OSBY FURST IGEN!
JUST NU betalar vi 300:- för ert gamla funktionsdugliga
frysskåp eller -box vid byte till, NU GULDMEOALJERADE,
helautomatiska OSBy POLAR FRYSSKÅP 365 liter.
Bra betalningsvillkor.

Personal
AB Klnnarps Kontorsmöbler
Tel. 0515/333 70.

Från 75:-/månaden
VÄLKOMNAi

För de bästa insatserna
målvakten Thommy

svarade
Pettersson,

Tony Persson och

hushöll

Christer

Johansson i fyrbackslinjen.

zlt-??.

Kinneved
Söndag ki. 14 Friiuftsgudstjänst
i Axtorp. Kaffeserv. Missions-

kollekt.
sökes till bonings- och monteri4gsavdelning.

till 10 års amortering.

Friluftsgudstjänst i Axtorp
Den årliga friluftsgudstjänsten i
r\xtorp anordnas nu på söndag. Kyrkoh. Ilagnerud predikar och kantor
Margareta Thor medv. För kaffeserveringen svarar damer från Axtorp
och kyrkobrödernas fruar i Kinneved. Kollekt trpptages lill missjonen.
\rid otjänlig väderlek samlas man i
församlingssalen.

ilart för tennisspel i"Frökitrd
$',,.iffi'
L :

;;.

f+il"
ltt!r.;i
;i{l

ffi {i
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Tennisbanorna

i Kinnalp

anslutning till kommunens

står klara för fuel. På torsdaSkånska Cerngen sluttresiktigades anläg- -träningsplan.
ent har varit huvudentregningeno som består av två
prenörmed Ytong sorn undetranor och ligger i direkt rentreprenör. Sistnärnnda

Kinnemo söndag kl. 18.30
Höstpremiär div. lV Västergötland Norra

Falköpings BK-Kinnarps lF
Matchbollen skänkt av John "Åkare"

Frökinds kommuns tennisbanor
i dag lördag. Hänvändelse för bokning av tid till
Carl-Åke Ungh, tel. 33405 el. 33330 Endasttennis el. gymnastikskor
får användas vid beträdande av banorna.
ldrotts- och tritidsnämnden. ;
öppnas för spel

företaget har bl.a. svarat för
låggningen av lawnit tennis'
massa oeh den mekansika
underbevattningen.
Med vld vid besiktningen

var bl.a. representanter för
komentreprenörerna,
rnunens EIof Rehn och
Göran Andersson (ordf. i Fritidsnämnden) sarnt kallad
banexpertis i form av Falköpings TK:s Bert Andersson.
De ses på stora bilden.

r'

:':

På lilla bilden diskuterar
Göran Andersson, Bert Andersson och Gösta B Hermansson anläggningen och
dess skötsel.

Från och med i dag kan för
övrigt abonnernangsteckning
ske och srnåningom råknar
man med att kommunen skall
få en tennisklubb, som förvaltar den nya fina anläggningen.

psP F.I{(a* åi,r
" I{önnar L
u etl4*t)
ETT

'

PARTI

Bokhylleserier
i valnöt samt vitlackerade

UTFöRSÄLJES

BILLIGT
I VAR FYNDAVDELNING

MUBELFI USET

I SLUTARP
(Slutarps Möbelindustris f.d. lokaler Falköpingsvägen)
TEL. 0515/335 55.

gö
ster
t"
qtg-rt.

Lagen på I(innemo söndag
Falköpings-BK
l. Tony Fredriksson
2. C-G Hallberg
3. S-O Svensson
4. Harald Högberg
5. Hans Kerlsson
6. Leif Karlsson
Z. LeifAndersson
8. Bo Melander
9. Bo Törneling
tO. Åk. Lindberg
ll. Jonny Johansson
12. Staffan Nils€n
13. Jan Kinell
14. K-G Blomqvist
Samling biljarden 16

I

I

Kinnarps IF
I' Thommy Peltersson
2' Christer Johansson
3. Bengt Persson
4. TonY Persson
5. Anders Ek
6. Peter Englund
?. Bo Thern

I

8. Thomas Johansson
9. Kenneth Palmqvist
10. Thomas Westerberg

I

ll'

12'

I

I
I

I

I

I
I

Gösta Ek
ConnY Qvist

l3' Roland Moberg
14' Thomas Karlsson

I

Samling Kinnemo 17,30.

t
I

I

Div IV Norra rullar i gång
Bollklubben å sin sida har
rned en rnateh på söndagkväl- nu med Bo Törneling i anfallen och det handlar om något let. Han har giort bra matcher
av derby i Kinnarpo då Falkö- under sommaren. Å andra
pings Bollklubb gästar. Hem- sidan saknas sltadade Christer
malaget är ute efter revansch Bernehäll. Det bör kunna

för juniförlusten med

5-2 på kunna bli en rivig frght inför
Falevi. KIF har den hår stor publik eftersorn matchtigången en starkare besättning
och bör kunna bjuda FBK bra
rnotstånd.

den ärlärnplig. Ingen kollision

med landskampsbollen i TV.

I{önrrlo;r1l sto;rto,d,e med, 2 EB,I{ aii,nd,e till,l, 3 -Z-seger

O
,t'r-+e

,Kinnarp blev utan revansch på Falköpings BK, Söndags- fram till segerresultat oeh två värdefulla poäng. Ingen hade
kväIlens höstpremiår i div IY på Kinnemo slutade nämligen väl protesterar om lagien delat på poängen i den här kampen
metl uddamålstriumf 3-2 för gästerna inför 225 p.ersoner. som lrjöd på ganska piggt spel och hygglig.r rempo.
Falköpine(slaget lyckades vända 2 -O-underläge och spela sig
men

Carlsson som svarade för målet.
Visst medhåll hck man från FBK-

Ek hade först skickat en boll i ribban.

håll.
Domarteamet och några vittnen
som stod i iinje med händelsen hade
dock en annan uppfattning om den

Kvittering i

Efter vårens 5-2-vinst var FBK fa-

vorit ti! seger i returen,

upptakten
Andra halvlek var bara två min
Kinnarp gav laget en rejäl kalldusch.
Gjorde 1*0 genom Kenneth Palm- gammal när 2-2 föll. Ett bra skott
qvist efter knappt två minuter. Gösta ar, Åke Lindberg ställde Thommy

Matchen var bara fem minuter
gammal när 2*0 anlände. Efter
hörna hamnade bollen hos Peter
Englund som hittade rätt bakom
Tony tr'redriksson.

Efter den här lyckosamma

in-

ledningen kom gästerna alltmer till
sin rätt och efter 16 min. föll reduceringsmåI, genom Harald Högberg.

Det var en målboll som KIFväktaren Thommli Pettersson missräknade sig på. Såg ut att vara

menad som inlägg mot måI, men
smet in i bakre KlF-gaveln.

Thomas Westerberg hade sedan
en god möjlighet att öka hemmalagets ledning till 3-1 efter en långnlsh, där han kom i utmärkt.rnållä!e, men Tony Fredriksson parerade
med en utrusning.

Pettersson chanslös. Det går inte att
frånkänna Falköping ett visst grepp
om spelet efter paus, men KIF saknade inte chanser. Sålunda hade

Gösta

Ek en i

12 min. men hårt

ning. Thommy spelade säkert och
giorde flera fina ingripanden, även
om han var lite vilsen vid första

FBK-

situation som blev avgörande för

målet. I bakre försvaret spelade

matchen.

annars Tony Persson första fiolen,
Bo Thern serverade sina kamrater
fina bollar från mittfältet, men överglänstes i spelet av kollegan Peter

När en kvart återstod såg vi y'tterligare en farlig KlF-chans, där

trångd kom han inte till skott. I 20 målvakten Fredriksson fick ta till
min, sågs Thomas Westerberg i en storsläggan för att freda sin bur.
motsvarande situation men kom inte
såg det
han heller till skott. Där
misstänkt straffsituation ut, men välplacerade domaren Stig Ljung viftade avvärjande

Pettersson mellan stolparna. Stefan

Johanssons hemmavistelse blev
mycket kort. Han blir nu värmlån-

Lagets toppar

Ser man till matchens händelser

kan kampen som helhet ges ett gott
betyg med flera individuellt bra prestationer. FBK-toppar var bakre försvarets stopper Harald Högberg och
Orndiskuterat
backen Hasse Karlsson. Mittfältet
segermål
3-2-bollen - FBK:s segerfullträff spelade en framträdande roll med
Carlsson och Leif Anderssor
- blev omdiskuterad. I Kin- Leif
narpslägret var man helt klar över som bra matare till kedjan, där prevar jämngoda.
att det förelåg offside På "Sula" stationerna
Kinnarp hade åter ställt Thommy,

Englund.
Helt på topp gick inte anfallet, men
ändå. hade grabbarna där en del

goda försök. Från elitpojklågret i
Halmstad kom Thomas Westerberg

full av lärdom och i honom har KIF
en blivande storspelare. Han lår ha
lmponerat på bl.a. förbundskapten
Äby Ericson i den testmatch, som
han framträdde i med skickligt spel
och två måI.
Stig Ljung, Hjo, dömde med gott
betyg.

BÅSSE

Riustart

Soffgruppshörnor

-

Simskolan
avslutas
kl
|på fredag l0 aug mellan

allteå rnycket belåten med upptakten på banorna.
På torsdag är d€t m€ningen att
tennisen ekall få en rner organieerad forim - en klubb skall bildas. Intresserade

I

och

13. Bussarna går samma turer
som tidigare med det tillägget
att sista turen kl 13.15 går till
resp. hemorter inom kommu-

inffnna sig redan fnån början.
Kontaktmannen K-Å Ungh var

.490:

av

Välkomnal

banorna fullbokade och det ser
alltså rrt som 0m intresset skall

I VÄR FYNDAUDELNING

19.30 pensionatet

klubb. Kaffe m.m.

Tgnnissporten i Frökind lick
en rivstart över helgen. SåväI
lördagen som söndagen var

LÄGPRIS JUST NU
.1 90: - fiL,I

I kväll kl

Kinnarp möte för bildande

frökind,s
tennisen

Såväl låg- som högryggade med vändbara
pfymåer i rygg och sits. Klädda i 4 tärgställningar.

intresserade

4g-tt,

f,;,

3-sits + 2 sits
soflor * fåtölj

:åT".J

TENNIS.

nen. Föräldrar eller målsmän är
välkomna medfölja i bussarna'

Frökinds kommun

ärvälkonna pä

kvållen till pensionatet i Kin-

narp.

MUBELHUSET
I SLUTARP"

Tidaholm-Kinnarp 13,[-l2O
Bäst

i Tidaholm var Bengt

Andersson
10 skotten
Bernt Almgren 8-10, Christer Eversson 98, Kinnarps bäste var Gunde Johansson
24 och

Leif Andersson

22.

Av

tt

(Slutarps Möbelindustri f.d. lokaler Falköpingsvägen)
TEL. 0515/335 65.
Sommargudstjånst i Axtorp
På grund av den otjänliga väderle-

ken i

söndags

{ick årets frilufts-

gudstjånst i Axtorp förlåiggas till församlingssalen.
Kyrkoherde
Hagnerud hälsade alla som kommit
samman, betydligt, över 100 perso-

Sims

koleslut

i Odenhud,et
ttlr-?-".

ner, vålkomna. Vid orgeln
Erik Johansson.
Astrid Pettörsson, Maj-Britt

tjänstgjorde Jan

:i::i:

Itl

Johansson och hennes dotter Änueli
sjöng solo. Kylkoher{en predikgde

rl
t..,i

.i'iffi

uti[rån Förklarin gsdågens rexter om
"den himmelska skatten". Efter kaffesamkvämet sjöng barn ur Kyrkans
Barntimmar tillsammans med sina
ledare några sånger.
Tack frambars till alla som förberett gudstjänsten, Ivan Johans-

iiirii

8.,ft,
,.. : .

:l?.t:l

";i\i#

son, kyrkobrödernas damer samt

damer från Axtorp. Ett särskilt tack
fick Gustaf Andersson i Axtorp sonr
med verklig omsorg gjort ängeln i

ordning där friluftsgudstjänsten
brukar hållas. En mycket god kollekt
inflöt tili missionen.

4 C. lt

FNöKINT}

,
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Simskolan avslutas

Simskolan som pågått sedan i
mitten av juli har på fredag avslutning i Odenbadet. Badbussarna
går som vaniigt men sista turen går
även bl. a. via Börstig.

Tennismöte i kvåll

I kväll samlas alla

Llliill:l,li:ali;il:il:::l:l::,i::ii:i:,::

qlA_N, .

tennisintres-

serade på pensionatet i Kinnarp. Det

är meningen att en klubb skall bildas. Att döma av bokningen av
banorna vid skolan är intresset för
sporten stort. Karl-Åke Ungh, ten-.
nisspelare i FTK och bosatt i Slutarp, håller i bokningen.

i:ii::irilt:rr::::r:::rl

1? glada

erövrare av silve:rrnårket poserar villigt för fotografen med sina lappar med märket På i händerna
l

På fredagsförmiddager-r var det
avslutning för Frökindsbarn och Falköpingsbarn i Odenbadets sirnskola.

Avslutningen gick till på ett annor'
lunda sätt i är i stället för att lrela
gruppen visar vad de kan, har m.an
haft avsli.rtningsuppvisningar i smågrupper.

Under avslutningen har man haft
två promotionsclelar, en för märkena

upp till silver och en för kandidaten
nnh meoicfarn

Simskolan

tagarna övat i Odenbadet under simlärarna Anne-Marie Axs och Håk4n
Anderssons ledning,

Vi återkommer till namnen
h.r

, pågått mellan

23

juli

och 10 augusti. Fern dagar i veckan
har de 150 nybörjarn; , ..:h 130 prov-

märkestagarna.

på

Aktion lgnlkott

Det blir
tenniskluhb trlg-t5.
i Frölcind

,tlg-\z-

::::.::i:,:

:i::::i::l
:::;l::lti
',,,,,,:,i:ir

Ett

2

O-tal tennisintressera-

de samlades på torsdagskvällen på pensionatet i Kinnarp,

varwid det beslutades att det
skall bildas en tennisklubh i

kornmunen. En

interim-

r- styrelse bestående av Kar-

Åke Ungh, Kent Iwar och
Leif Lundgren valdes och
den skall närmast utarbeta
stadgar för klubben. Styrelse

skall väljas vid möte som
skall hållas före den 2O aug.

Fr. o. m. måndag finns abonnemangslista vid banorna,

Halvmod.

r,f,tq

ff

2-rumsläE.
hyresledig i Slutarp.

Tel.

Antalet igelkottar har minskat ka-

tastrofalt

i hela Sverige.

Svenska

Naiurskyddsföreningen har följt utvecklingen med oro. Man måste ta
reda på orsakerna till den kraftiga
nedgången. Kanske är miljögifterna, som så ofta annars, boven i dramat? Det räcker inte med den total-

fridlysning som äntligen trädde i
kraft i fiol.

Svenska Naturskyddsföreningen
driver sedan några år "Aktion Igel-

kott". Pengar har strömmat

in

främst genom försåljning av affischer och brevmärken.
SNF har anslagit pengar ur aktionskassan till ett forskningsprojekt
om igelkottens ekologi. som startats
vid Zoologiska institutionen vid
Lunds universitet. Undersökningarna skall försöka klarlägga orsakerna'
till varför igelkottstammen minskat

så

0515/332 06.

katastrofalt. Speciellt studeras bil-

trafikens inverkan, giftanvändningen och de förändrade mi[öförhållandena i samband med landsbygdens avfolkning.

.

Djuret på bilden är en slutarpsigel_

k9!t, en högst

människovänlig
sådan. Här bjuds han på mjölk av
Eva-Carin och Lars-Ola.

AUKTION

$AMUEL$SON$

SLUTARP
Torsdag-Lördag
Tillfälligt parti rumänska

bergskräftor
Fläskkotlett
Drabantogl'"0

kommer att hållas fredagen den 17 aug. 1973 kl. 11.00 hos

lantbr. Axel Leifler, Krogstorp, Kinnarp tel.
vallack

-,

19 :80

|

är.
Nötkreatur: 1 amko med kalv, 1

tjur SLB

20 mån. Får: 4

st.

övrigt: traktor Fordson Höglund avregistrerad, el.motor

."14 .90

ocrr rasradn

$ .90

7

U2 hkr., gröpkvarn Rekord nr 5, självbindare 6'd irektdriven,
tröskverk, halmfläkt, hackelseverk, 600 st. nästan nya ce-

menttaktegel.

Till säkra kända köpare lämnas 6 mån. kredit mot äganderättsförbehåll.
Övriga villkor vid auktionens början.

?UIENIHG

till kl. 19

1

712

Pååls Hönökaka 1 .98
Fredagsöppet

0515/333 44

varvid kommer att försäljas:
Hästar: Newforest 1 sto 5 år snäll, körd, riden, dräktig,

Storgatan 12-14, Falköping. Tel.

*Pc

0515/123 48, 153 48

'

Slutarp A: Gustav Eckerlid, Ulf Karl:
en, Kjell Karlstedt, Per-Olof Gustavsson,
Alf Adamson, Roger Andersson, Christer
Stenirqvist, Jonny Karlstedt. Jan Andersson, Leif Akbom, Bengt Anderson, Gunnar Samuelsson, Tony Skoglund. Match
mot Äsarp A. Samling Tångavallen Avresa idag 14.

ETT PARTI TRANSPORTSKADADE

BO KHYLLE$ ERI E R
-

obetydliga skönhetsfel

Tåi*J::,.--

-

Slutarp B: A Ekbom, B Gustavsson,
L Hofbauer, Å Sarnuelsson, B Andersson,
B Hermansson, L Svemson, D O Sand6n,

K Ahlberg, Stefan Ekman,

HJrHlf#hir3 &[}p
MIIBELHUSET I $LIJTARP

Kenneth
Trygg, C Schön, P O SaN6n. Match mot
Blidsberg B. Samling Tångavallen. Avresa idag 13.45.

Kinnarp A: Tornmy Pettersson, Chris-

ter Johansson, Bengt Persson,

TonY
Persson, Anders Ek, Peter Englund, Bo

Thern, Thomas Jodhansson, Kenneth
Palmqvist, Thomas Westerberg,

Kinnarp B: Uno Carlsson' Rune Torstensson, B O Engstrand, Bo Johansson,
KentBengtsson, Tomas Karlsson. Roland
Moberg, Roland Jansson, ConnY Qvist,

Rolf Andersson, Rolf Andersson II,

(Slutarps Möbelindustri f. d. lokalefl FALKöPtNGSVAGEN TEL. 0Slbi335 65

Tommy Fredriksson, Lars Holm. Match
mot Timmele B. Samling söndag 15.30.
Awesa Kinnerho

Å"".p - Slutarp 8-l

Gösta

Eek, Conny Qvist, Roland Moberg.-Match
mot Skara. Samling idag caf6'et 12.

15.30.

t<17- ?f '

Äsarp inledde höstsåsongen med att
besegra Slutarp klart, utan att överiyga'
Siffrorna skrevs till slut 8*1 efter en

trevande inledning. Efter ca 20 min lyckades i alla fall Göran Karlön spräcka
nollan med ett hårt skott i burgaveln'
Sören Wilgotsson lyckades sedan tråckla
sig igenom, efter ett par snygga dragningar oeh 2 *0 var ett faktum ' Sedan lyckades
Ulric Gunnarsson med- ett bra vänsterskott upp i krysset' Äsarp hade inne
ett tärde mål genom Lennart Pettersson'
men duktige domaren Erland Molander
hade full tid för första halvlek just innan
bollen rullade över mållinjen.
Andra halvlek hade bara blivit ett par
min gammal när Sören Wilgotsson ryckte
ifrån Slutarpsförsvaret och behärskat slog
bollen i måI. '
5-0 slog Ulric Gunnarsson in på straff
efter att Tommy Nero blivit nerdragen innanför straffområdet.
Slutarp reducerade till 5-1 genom Alf
Adamsson. som lite lättvindigt kom igenom Äsarps försvaret. Ulrick Gunnarsson
kom i läge för att slå en bredsida just utom
räckhåll för GustavEckerlid och6-0' ?- 1
slog Göran Karl6n in med ett kanonskott
och strax därefter vann Sören Wilgotsson
en löpduell med Mål-Gustav och kunde
slutresultatet till 8- 1.
sDika
Äsarpsspelarna verkade jåmna överlag
med ett litet plus för Sören Wilgotsson och
Tommy Nero.
Slutarp hade ett litet ihåligt lag, men

Roger Aadersson och Alf Adamsson
höjde sig över sina kamraier.

KII\I\ARP DOMII\ERADE
'tI
'"
OCH VAI\I\ I SKARA
{L

!

Det vill sig inte alls för SI. I det viktiga hemmamötet med Kinnarp föll man med 3-l
-O). Ett helt rättvist resultat då gästerna var mera på bettet än det ganska lama hemmalaget.
Saknaden av försvarsstrategerna Ralf llassel och Anders Andersson tyeks vara större än
man kunde ana. När man nu dessutom startade med Per-Erik Owemyr i kedjan sviktåde
försvaret betänkligt i inledningen.
(3

RedaB efter tre minuter kunde
Giista Ek. ge Kinnarp. ledningen

sedan han slagit en målvaktsretur slut efter fem minuter. Därför blev
rakt upp i nättaket. Två minuter se- det en tam och tråkig match. Gästernare ökade Kinnarp sin ledning till na ville mera än hemmalaget. Manr
2-0 genom Kenneth Palmqvist. Här var snabbast på bollen, man uppmissade Christer Johansson hår- trädde ettrigare i nårkamperna och
resande då han bara hade att mota man anföll med fem-sex man hela
den boll som spelades till målskyt- tiden. Bosse Thern höll som vanligt
t'en.
i dirigentpinnen. Särskilt i första
halvlek var han
Efte.r den kallduschen var SI ett Kenneth Pafmqvist maenifik. Även
visJde stor spelslaget lag. Per-Erik Owemyr flyttaskicklighet,'Dessa var banans två
, des ner till stopperplatsen och erklart dominerande spelare. Beröm
sattes i kedjan av brodern Kenneth.
även till tvåmålssky'tten G'ijsta Ek.
Därigenom fick försvaret en större
SI då? Ingen spelare kan väl få
stabilitet. Men man hade märkbart
överbetyg.
Möjligen Per-Erik
svårt att slå rent i det egna straffomOwemyr som spelade säkert
rådet.
matchen igenom. I kedjan var det
Kinnarp var det klart bättre laget. verkligen tu4t. Tomas Jo hansson
Flera mål var på gång. Men med är totalt ur slag för närvarande. Han
både tur och skicklighet kunde får inget alls uträttat. Inte heiler
Skara reda upp det. Bl.a. råddade Anders Holmkvist.

Kökscupen

(Foto: I{AMMARSTRANDS Eftr.)

Arvsfonden

lqlt.|N.

Frökinds kommun har hos regeringen ansökt om bidrag ur

Slutarp-Tomten

allmänna arvsfonden för att köpa in-

19

kt. 19
Grolanda - Floby

Välkomna SIF

På mitten är det heller inte bra.
Bosse Uhiander och Anders Hjalmarsson jobbar och ligger i. Men
stundtals faller de helt bort ur spelet.
Arne Selmosson spelade hyfsat efter
paus men före var han inte till sin
fördel. Är det inte på tiden att "Selmos" sätter sig på bänken och överlämnar tr<ijan till någon yngre förmåga - Thomas Engelin t.ex.
Mer att redovisa är att Gösta Ek
gjorde 3-0 iill Kinnarp. För SI:s mål

svarade Anders Holmkvist sedan
han sprintat ifrån Kinnarpsörsvaret
och trots hårt uppvaktning kunnat
slå bollen

i

måI.

Domare var Arne Snygg, Skövde,
och han skötte sina åligganden utan

anmårkning. Publiken uppgick till
ett knappt 100-tal.
L.P.

Plastmattor

Premiär onsdag Tångavailen,
Slutarp kl. 18

kl.

Hr Kenneth Rehn med maka IngaLill, iiidd l-alssott. Slutarp.

Ingemar Björk på mållinjen två gånger. Matchen var i praktiken redan

ventatier och utrustning till barnstuga på fastigheten Slutarp Ödegården
1:21 i Kinneveds socken. Kostnaden
uppgår till 80.000 kr.(TT spec.)

säljes på torget lördag. G.'Carls-

son, Slutarp.

Kinnarp 128 - Falköping 123:
Kinnarps bäste var Aimo
Gustavsson 10-8, Lars Åke Brodd

9-9, Lars Erik

Vernersson B-9, i

Falköping Bror Svensson 9-g,
Björn Roslund g-9.

Intressant turnening i Slutarp
Kölcscupen fcir oldbnysspelare
Slutarp - Tomten, Grolanda -

det straffsparkstävling. Lagen får

son, Raimo Bredholm i spetsen för
sin styrka och i hemmalaget Slutarp
spelar Mats Andersson, Bengt Hermansson, Sven-Olof Johansson,
Gösta Lindgren, Ingemar Ung.
Ja, fler kan räknas upp, men uppställningen här nedan ger er en vink
om vad som bjuds på onsdag.

fem straffsparkar var. Leif Lundg-

Fredagen den 17/8. Vartofta
Valtorp, Trädet * Kinnarp.

ren kommer att döma

Grolanda: Pennti Sikiö, Torsten

samtliga

Thomasson, Gunnar Johnsson, JanOlof Andersson, Lars Darius, Jörgen
Ögren, Jan-Äke Magnusson, Sven-

På onsdag drar Kökscupen

i

Floby.

Onsdagen den
15/8. Segr.

2218.

från den

-

Segr. från den

1718.

Söndagen den 28/8. Final segr från

den 22.8.
Matchtid är 2 x 25 min.
Spelplats: Tångavallen i Slutarp.
Linjeman: Varje lag svarar för en
linjeman.
Domare: Matcherna dömes av legitemerad domare.

Regler: Enligt SvenskaFotbollsförbundets, dock med undantag att
varje lag får disponera 11 spelare +
3 ersättare, som får utbytas på ishockeyvis och då endast när spelet är
avblåst.
Vid oavgjort resultat vid full tid

blir

matcher utom den 22 augusti.
Det blir en rad kända fotbollsmärken som kommer att samlas på Tångavallen under turneringens gång.
Ivan Axelsson, Arne Rehn, Bertil
"Kyparn" återfinns i Tomtenlaget.
I Floby spelar Harald Haller,
"Ludde" Lundin, Åke Bergström,
Wikman, m.fl. Grolanda kommer
med -Assar Moberg, Lars Darius,
Jan-Äke Magnusson, Gunnar John-

Rune Ljungkvist, Assar Moberg,
Raimo Bredhoim, Rune Arvidssort,

Lennart Nyman, Lennart

Hed-

ström. Match i Slutarpscupen. Samling Tångavallen 18.15.

Floby IF: L Holm, E Josefsson,
L Kardell, Å Bergström. P Gegerfeldt,

I

1392234-17
20
Maiestad
13 9 1 3 ä-13 19
Vinninga
l8
13?4225-15
Tibro
13 7 2 4 30-17 16
IFKHjo
ID
FBK
1355327-23
ta
1353522-22
FAIK
ll
Hova1343616-18
11
1343615-25
Skara
10
1342720-28
Kinnarp
1341816-24
9
Skultorp
IFKSkövde 12 3 2 7 15-18 8
1322 9 12-33 6
Ekedalen

Auktion
hålles lördagen den 18 aug. 1973

Katteskalla Axtorp Kinn-

arp, då Karl Helsings dödsbo
lårer försälja allt Yttre o inre
lösöre, bestående av bl.a.
El.motor 7 Il2 l,kr, slipsten för
motordrift, 2 st cyklar, el. borrmaskin, diverse håndverktyg av
olika slag.
Möbler: Bord och stolar åv olika
slag, soffor, spegel, väggur, s k.
årsur, Frysbox (obet. beg.), kylskåp, bänkspis, el-armatur,

ljusstakar. nickelservis glas

Grolanda. Samling Thiels kiosk
Slutarps

Il'

: Mats Andersson,

18.

Kurt

Filipsson, Inge Gertsson, Per-Uno
Gustavsson, Evald Hansson, Bengt
Hermansson, Sture Hjelm, SvenOlof Johansson, Olle Kar16n, Östen

Karl6n, Börje Karlsson, Gösta Lind-

gren, Karl-Erik Lundin, Ingemar

u.g.

Tomten: Ivan Axelsson, L Johansson, A Tiverman, Arne Rehn, Åke
Elde, B Hjalmar, H Andersson, I
Roctsson, B Gustavsson, Uno
Ågren, H Uvesten, JHJohansson, '

L

Arvidsson. Avresa Centralen

1?.

sorterar under södra rektorsområ-

FALBYffi[}HNS

det, dit också skolorna i Vartofta,

SKOTFtIRB[INB

Omkring 540 elever startar läsåret
i Fredriksbergsskolan - nästan

Kinnarp qch Yllestad

Södra rektorsornrådet. Läsningen höstterminen 1973 börjar tisdagen den 21 aug. enl. nedanstående:

i aulan åk 7 och 8

,

Skolskjutsarna går samma sträckor och på samma tider som förra
läsåret med undantag för skjutsen över Kättilstorp, som börjar
i Stångsberg, V. Äsaka 0?.00 och passerar Kättilstorp 07'15 Obs'
Skiutsarna går ei senare första läsdagen.
Kinnarps, Vartofta och Yllestads skolor
Upprop 08.50. Hel iäsclag för åk 2--6. Åk t enl. utsärrt meddelande'
Skolrnåltid för åk 2-6.

Tider för skolsk;trtsar:
Kinnarp: 1 Döve 08.00,

2 Rogestol'p 08.00, 3 llals{ng 07'30, Karbo
mot Slättäng 08.20.
Kv.
08.05,
4
Slutarp
07.40,

Uddag. kv 08.25, Karieby k:a 08.30, 2 Kordarn 08'00.
Skörstorps k:a 08.05, Korsg' Åsle, Agnestad 08.25, Smeby 08'35,
1

3 Falekv.08.00, Näs 08. 10, Kälvene, Varto{'ta gård'

Kv rnot Sve-

nagården 08.15. V. Åsaka k:a 08.20, Öja 08.25.
Yilestad: Samma tidei som i'örra läsåret.
Tiderna för skolskjutsar kan komma att ändras uuder året'
Upplysningar lämnas per tel. 18500.
Samtliga lärare inom rektorsområdet samlas på Fredriksbergsskolan måndasen den 20/8 k1. 08.00.

illgbanan Axtorp Kinnarp
öppen för träning och kompetensprov

exakt samma antal som i fiol.

Kinnarp får 186 elever, Vartofta L3B
och Yllestad 50. Nybörjarna i lågstadiet är 39 i Klnnarp, 22 i Vartofta

har inte förekomrnit i "södras" skolor. Undantaget är Kinnarps skola, där man gjort
textilsalen till vanligt klassrum och
flyttat textilslöjden till f.d. skolköket,
I lågstadiebyggnaden i Kinnarp har
rnan genom vissa åtgärder gjort ett
klassrum större.
På lärarsidan blir inte heller nåsra
byggnadsarbeten

i aulan åk 9

Hel läsdag. Skolmåltid.

Vartofta:

hör.

och bara åtta i Yllestad.
Några större omåndrings- och om-

Fredri$<sbergsskolan
08.30 Upprop
10.00 Upprop

o

porslin, en del linne m.rn., som
ej här specificeras.
2 stjaktgevär, varav 1 med hanar och 1 Hammerless, oljekamin. Vid samma tillfälle försäljes- ett mindre uthus (för
avflyttning) under tak av plåt.
Kontant likvid.

Auktionsförrältarna
Tel. 53044 eller 53017.

riksson, H Haller, R Wikman, GAhlström, A A ndersson, L Henriksson,
U Lundin, P-A Rehn. Match mot

Fredriksbergsskolans högstadium

Skara-Kinnarp 1-3
Vinninga-Ekedaleu 1-0
Hjo-Falköpings AIK 4-1
IFK Skövde-Tibro 1-3

11 i

i

Nilsson, Ä Nilsson, R Hen-

Div. IV Yästergötland Norra
Falköpings BK-Hova 3-3
Mariesiad- Skultorp 1- 2

kl.

i

d

$lf.trE.

Slutarp i gång. Det är en fotbollsturnering för spelare fyllda 35 år. Deltagande lag är Tomten, Grolanda,
Floby, Vartofta, Valtorp, Trädet,
Kinnarp och arrangerande Slutarp.
Spelordning: onsdagen den 15/8.

i

kl. 1B-1S lördagar

och

sönda€lar den 18/8-29/9 med undantag för g/9 (Huskvarnaälgen),,
16,19 (lagtävling).
lYormapokal och klubbmästerskap den 30/g.

större förändringa.. lifå$ra besiar

för rektot llellnbi ait'pirlzlå'ihop'

lärare ctch tjånsterhan. det inte varit.r
Lärartrristen är ett minne blott. Fyra
lärarkandidater från Lärarhögskolan i Jönköping placeras i Vartofta
resp. Kinnarp och på högstadiet i
Falköping sker en viss överföring av
lärare fiån Kyrkerörsskolan.
Div. VI Falköpingigruppen
VilskeKleva-Mullsjö 1- 4

fuarp-Slutap 8-1
Smdhem-Grolanda 3-?
G. Adolf-Rapid 2-3

Vartofta-Furujö 4-1

Vartofta
l072 133-12
Mullsjö
10 6 4 0 23-9
Åsarp'
10 6 2 2 32-20
Grolanda1061327-13
I\rusjö
1060428-19
Smdhem 1033416-26
Vilske-Kleva l0 2 2 6 14-21
1022 613-24
Rapid
GustavAdolf 10 2 1 ? 20-35
10118
Slutarp
8-36

16
16

t4
13
72

q
o
6
5
3

nnÄnKnlsrAGARi\A
VID SIMSLUT
1!'l8.7r,

Simskoloma fö,r Fnökind,och Falköping.

ögling, Ånn Katrin Övergård.

Simborgarmörket 2OO mr Ann
Charlotte Torstensson, Christina {ahmärken av olika slag:
Flsken 25 mr Per lVestling, Anna Lena lund, Lill Johmsson, Ingmarie Borewing,
Lindgren, Mikael Kirnell, Stefm Lind- Anette Andersson, Ann-Marie Johansström, Annika Akerblom, Mikael l(lings- son, Roger Torsr.ensson, I!ell-Äke Filipstedt. llåkm Arwidsson. Anna Karin son, Robert Lindström, Liv Löseth,
Gustavsson, Ann Josefsson, Annelie Tortrjörn Asphage, Bengt Äke Rehn, Åke
Karlsson, Torbjörn Ekström, Marie An- Malmfors, Katarina Öberg, Christina B
dersson, Annelie Eek, Christer Svensson, Blom, Torun Andersson, Gunilla HjalCarola Carlsson, Camilla Ivarsson, Marie marsson, Per Hermmsson. Lars WahlCenterstig, Susanne Odh, Patrik Manni berg, Ingvor Johansson, Carina Ekvall,
us, Kjell Äke Turesson, Hans Falbe, Britt Sune Fridolfsson, Jan Olof Källström,
lnger Bensson, Kristina Espemyr, Ulrika Kjell Älte Kiillström, Ulf Nehro, Katarina
Svensson, Mats Karlsson, Ann Christin Åkesson, Annelie Eek, Annika Äkerblom
Silvermårket: Per Kjellander, Niklas
Bergsten, Äke Malmfors, Kenneth Ekblorn, Siefan Hellman, Anneli Thern, Eckerlid, Ann Charläotte Torstensson,
Karoline Sandber, Katrin Tidqvist, Ewa Ulrika Mannius, Carina Ekvall, Tommy
Oinarsson, Jm-Olof Källström, Kjell-Äke Berglsund, Magnus Granehed, Sune Fri
Xiillström, Peter Axelsson, Carina Karls- dolfsson, Patrik Mannius, Bo Johansson,
son, Håkan lvarsson, Jörgen Blanck, Anders Lindström, Solweig 'Thim,
Kristina Johansson, Helen Nilsson, Kersiin Kjelldn, Annika Johansson, Laila
Alexander Davidsson, Christer Olsson, Hofbauer, Caroline Carlsson,, Karin. AnUrban Andersson, Susanne Ölander, dersson, Annelie Johmsson, Marie
Mikael Nilsson, Andbrs Siberg, Caia ina Klingstedt, Ingmarie Borewing, Magnus
Eckerlid, Jan-Olof Övergård, Kristina Nilssorr, Jan Olof Kåillström, I(;ell Äke
llenriksson, Ragnvi Andersson, Carina Kiillström, Gunilla lf,jalmarsson, Torun
Gård, Maria Björn, Maria Rjörklund, Andersson, Kjell Joharrsson, Annelie AnTommy Bergholzt, Birgitta Ax, Maud An- dersson, KjeU-Äke Filipsson, Roger Tordersson, Petra Äberg, Anette Svantesson stensson, Benny Andersson, Stefan
Järnmörket 50 m: Annika Åkerblom, Ungh, Eva Carin Johansson, Ann-Marie
Ama Karin Gustavsson, Ann Josefsson, Joharrsson, Annette'forstensson, Siv
Anneli Eek, IngvorJohansson, Rosita An- Loseth, Håkan Jonasson, Ingela Ekbom,
dersson, Stefan Bouwenius, Patrik Man- Christina Wahlund, Maria Torstensson,
nius, Kjell--Ake Turesson, Hans Falbe, Morgan Carlsson.
Kandidaten: Patrik Mannius, Lennart
Kent Johansson, Ulf Nehro, Ulf Brage,
MikaelLindström, Stefan Ungh, Jan Erik Blom, Niklas Eckerlid, Per Kjellander,
Rehn, Ake Malmfors, Ulrika Svensson, Lena Rikkonep, Monika Lind6n, AnnKenneth Ekblom, Ewa Einarsson, Jan Charlotte Torstensson, Karl Olof JohånsOlof Kiillström, Kjell Äke Kiillströrn, son, Bengt Kjellström, Bo Johansson,
Peter Nilsson. Peter Axelsson, Carina Torbjörn Äkesson, Anders Lindström,
Karlsson, Caroline Sandberg, Ann Ch' Marina Ahl, Carina Engdahl, Christina
ristin Bergsten, Marie Centerstig, Kristi- Holst, Liselott Qvick, Britt Görarrsson,
na Henriksson, Krlster Svensson, Carola Ulla tena Gunnarsson, Solweig Thim,
Karlsson, Anders Siberg, Camilla Ivars- Kerstin Kje116n, Annika Johansson, Laila
son, Katarina Eckerlid, Britt lnger Beris- Ilofbauer, Caroline Carlsson, Karin Anson, Susanne Ölander, Susanne Aspha- dersson, Anna Karin Svensson, Ingmarie
Borewing, Per Erik Källström, Gunilla
ge.
Bronemärketr Maria Torstensson, I{alma'sson, Torun Andersson, Magnus
Ulrika Mmnius, Ingvor Johansson, An- Nilsson, Marie Klingstedt, Annelie
nelie Andersson, Carina Ekvall, Tommy Johansson, Tommy Berglund, Magnus
avslutades

i fredags. FöUande

frck

Berglund, Christina Wahlund, Magnus
Gremehed, Sune Fridolfsson, Ingela
Ektom, Patrik Mannius, Marie Kiingstedt, Annelie Johansson, Per flermansson, Lill Johansson, Lars Wahlberg, Nik-

är finns det
mycket atthämta!
VÄLKOMMEN TILL VAR STORA

MIIBELUTSTHLLNING
som är fylld av moderna, praktiska och
överskådiigt exponerade möbler.

Inf'ör skolstarten har vi laddat upp med massor av

SKRIUBORD

BOKHYLL0R-HURTSAR m. m.
FINA FORSLA
KOMPLETTA

Granehe.d.

Jårnmagistern: Henrik Engström, Len,
nart Blom, Per Kjellander, till Brith
Svmsson, Monika Lindön. Pallonji gilha"

dvala, Thomas Carlsson, Bengt Kjell-

- LITXBORD -

FLICK- och P0JKRUM

las Eckerlid, Per Kjellander, Håkan str(m, Amika Filipsson, IVlarina Ahl,
Jonasson, Ingmarie Borewing, Auette
Andersson, Roger Torstensson, Benny

Andersson, Kent Johansson,

Stefån

Lars Magnus Bensson, Gunnila Jelk, Bo
Johansson.

Bronsmagisternr Manek Bilhadvala,

Turesson, Morgan Carlsson, Ulf Nehro, Jan Nyman, Mikaela Johansson, Annika
Änetie Torstensson, Ann-Marie Johans- Filipsson, Lars Magnus Bensson.
Silvemagiatern: Manek Bilhadvala,
son, Maria Svensson. Robert Lindström,
Stefan Ungh, Siv Löseth, Ewa Einarsson, Gunvor Kjell6n, Jan Nyman, Lena
Jan Olof Källström, I{e[-Åke Källström, Johansson, Anette Hellman.
Guldmagisternr Carina Jelk, Manek
Magnus Nilsson, Katarina Ö$erg, Christina Blom, Torun Andersson. Katarina Bilhadvala, Gunnar Kjell6n, Lena
Äkesson, Torbjörn Asphage, Fredrik Zö- Johansson,

VAR FYNDAVDELNING
finner
|

åg

t',,1i

-a'

mycket till verklig_t

*nämtprisöil,,'.

OBITHU$ET
(Slutarps Möbelindustri f.d. lokaler Fatköpingsvägen)
TEL. 0515/335 65.

frir Slutarps Kökscup
200 såg inledningsmatchernu

'

Succ6

Kökscupen
fredag ki.

Första halvlek sh,rtade alltså oavgjord, men det var med mersmak för
Tomten. Laget hade ett par tillbud,
men spelarna var inte nog kalla för
att kunna utnyttja dessa. Slutarp
hade i den första perioden inte ett
enda riktigt tillfålle.
I andra halviek flyttade Tomten
upp sin bäste spelare, Äke Ek, som
offensiv mittfältsman, och detta gav
större tyngd åt attackerna. Leif Arvidsson - också mycket bra i Tomten * slog i tolfte minuten på ett inte
särskilt hårt skott, som emellertid
målvakten i Slutarp missbedömde
och slåppte in.

'Båst i Tomten var de båda

nyss

nämnda, medan Slutarp hade sina
bästa i Kurt Filipsson och Mats Andersson.

GROI,ANDA-FLOBY
Denna match blev fråmst en match

mellan två starka försvar, Spelet
böljade fram och åtei, men inte
förrän i andra halvlekens fiortonde
minut kunde Floby språcka nollan.

Det var Fer-Arne Rehn,

som

mötte ett in1ägg från höger och slog
bollen lulit.uader ribban. Matchens
i särklass båste s6relare-, centerhalven Jan-Olof Andersson i Grolanda
flyttades då upp i kedjan, och efter
20 minuter bröt sig denne igenom
och kvitterade.
Vid den straffsparksturnering,
som Vidlog vid full tid följdes lagen
åt till 3-3, men då satte Grolanda
in Jan-Olof Andersson i måI, och då
var det ju klippt för Floby, Jan-Oloi
råddade båda de straffar han stod
på, och Grolanda vann matchen.
SUCCE
Spelarna kom väldigt olika tränade till matcherna. På sina håll fanns
det alltför många överflödiga kilon,
och utrustningen var inte heller den
bästa.

Hurnöret var det

i alla fall inget

fel på, och publiktiliströmningerr var

oväntat stor. Inte mindre än

200

perso.ner tittade på onsdagens mat-

1g

Vartofta

- Valtorp
Trädet - Asarp

Kökscupen i Slutarp inleddes på onedagskvällen. Första matchen spelades mellan Tomten och Slutarp.
Tornten-vann med I -O, efter en mållös första halvlek. I den andra mstchen mötres Floby och Grolanda,
som efter straffsparksturnening kunde vinna med 6-4, I halvrid var siffrorna O-O, och vid full tid
stod det l-1.
$lg.??.

TOMTEN_SLUTARP

Tångavallen

kt. J9

_

clrer, och från arrangerande
Slutarps IF upplyser man att
Kökscupens första tävlingsdag blev
en ekonomisk succ6.

Sopbra4d i

ECO

Kinnarp t{(C-iS.

Falköpings brandkår kallades vid

Fortsättning

05.

SGtiden på torsdagsmorgonen till

soptippen

I morgon fortsätter Kökscupen för
oldboysspelarna och matcharena är
Tångavallen i Slutarp. Vartofta
möter Valtorp i inledningsmatchen
och sedan spelar Trädet mot Åsarp.
sonr i sista stund fått rycka in som
ersättare för Kinnarps IF.

i Kinnarp.

Rökutvecklin-

gen var kraftig, men efter några
minuter hade brandmännen släckt

brasan. Vid smärre tillbuci på tippen

brukar kommunen skicka ut några
mannar som häver sand över held-

härden, men detta var torsdagsmorgonens brand för stor för.

Åsarp, Vartofta och Valtorp har

.

rappon-erat sina lag, medan Trädet-

-----:-_-

deltagarna håller sin uppställning
hemlig till strax före avspark.
*
Åsarps lf': Gunnar Åseskog, B.
Karlen, S. Nero, Erland Jcihansson,
Hans Ciaesson, Börje Johansson,
Olle Thiirnell, Tore Johansson, Gunnar Svensson, Elcf Svensson, Assar
Vilgotsson, Ingvar Ahlqvist, Rune
Claesson, Ällan Karl6n, Jan Äse-

Skol-

skog.

Yartof,ta IF: Rune Carisson, Lars

Andersson, Roland Karlström,

Bengt Grrstafsson, Sven

Badh'

tlasse Karlsson, Ingemar Fingal,
Ingvar Gustafsson, Rune Eriksson,
Sture WidlunC, Stig Dahlgren, Inge

Wolrnebrandt, Per-Danid Persson
och Tage Karlsson"

Falbygdens skolförbund

Yaltorps IF: Stig Svensson, LennartFront, Rolf Björk, K.-8. MoNin'
Pelle Sjölin, Gösta Larsson, Äke
Johansson, Björn Ändersson, Gunnar Gladh, Lennart "Kula" Andersson. Lars Larsson, Lars Joelsson,
Kjell SetterberS, Arne Johnsson.

Ti. stekt falukorv,

potatismos,

grönsaker. O: kokt skinka, grönsaksmajonnäs, potatis, råkost. To:
skånsk kålsoppa, frikadeller, miuk
ostsmörgås. F: Äggrätt, grönsaker,
potatis..

STOCKHOLM (TT)

TånEavallen

Ove Rainer efterträder

Helge
Berglund som ordförande i Svenska
Ishcckeyförbundet. Rainer, f.n.
statssekreterare i justitiedepartementet och från 1 decembep generaldirektör i postverket, har accepterat
ishockeyförbundets erbjudande om
ordförandeposten. Valet sker vid
förbundets årsmöte 23 september.

Även om. Kinnarp nu senast slog Skara på bortaplan, får laget
räkna med en höst på undre halvan. Mycket stor betydelse har
söndagsmatchen mo+. jumbon Ekedalen. Vinst på Kinnemo ger
genast lite andrum tilljagande bottenkolleger. Tror förresten inte
att dei är någon överdriven fara på taket utan att laget klarar
ar.tf BOn.4
kontraktet.
- - -spa,ttl' förhållandent i matchen Slutarp-- _
Gust. Adolf, även o'm SIF har jumbopositionen. Är två pinr;ar

särnre än just sina moktåndare.
Blir det däng för Slutarp igen, torde lagansvariga få överväga
att diskutera med "gamlingarna" i oldboysgänget. De har krut
kvar -för att klara upp den dystra situationen Serietvåa i fjol bottenlag år. Ja, .här kan man tala om att bollen är ovanligt rund.

idag kl. 15.00
Sven-Olof Johansson

i

Slutarps-

laget'har bollen, men jagas intensivt
av en Tomten-spelare, Slutarp lyck-

ades inte hålla undan utan föll med
matchens enda måI.

Villa
i Slutarp till salu.
Brevsvar tili "Villa 98,' d.t.k.

Gustav Adolf lF
Slutarp lF
Srindag kl. i0.00
Hössna B-$lutarp B

Kinnemo
söndag kl. 18.00
Div lV Västergötland norra

Ekedalens SK
Kinnarps lF

Lagen på Kinnerno söndag

Textil-Shop, $lutarp

KINNANPS IF A
EKEDALEN
I' Thorny Pettersson
l. Leif Persson
2. Chrisrer Johansson
2, Bengt-Åke Blomberg
3. Dengt Persscn
3. Jonny Graaf
4. ConnY Qvist
4. Uno Persson
5. Andere Johansson
" 5. Anders Ek
6. Peter Englund
6. P-0 Andersson
7. Bo Thern
7, Le on Blank
B. Thomes Johansson
B. Bemt Svensson
9. Kenneth Palmqvist
9. Kurt Gustafsson
l0' Thomas Westerberg
1O. Bengt Fredriksson
ll. Gösta Ek
ll. Stis Perrson
12. Roland Moberg
12. Chrisrer Johansson
13, Thomas Carleson.
13. Sievert Andersson
Domare: Hans Lilja, Bankeryd,.
Slutarp B: G. Eckerlid, L. Hofbauer,

O. Sand6n, K. Trygg, J' Anderson' T.
Skoglund, C. Schön, A. Ekbom, B. Andersson, B. Lund. Match mot Hössna B.
Slutarp Ar Bengt Anderson, Ulf Karl:

Ekbom, Alf Adamson,

Kinåarpe l)-jun.: Kenth Jöhånslon'
Morgan Carlsson, Jan NYman, Bo An-

dersson, Kent Ek, Bo Johansson, Bengt
Kiellström, Benny Andersson, Torbjörn
Åt.""ot, TommY Berglund, Per-Ola
Westerberg, Ulf Nero, K*l-Olof Johansson. Match mot Vatofta D-jun' Samling
Kinnemo söndag 9.45.
Slutarp B-jun'rn. Ekbom, R. Andeision, B. Andersson, I. Karlsson, C. Schön'
Tony Skoglund, S. Ekman, G. Kjellen,
Ove Karl6n, K. Trygg, BoLundh, M. Sko
glund, M. Andersson, P.-O. Salil6n.
Match mot Vara SK. Samling Tångavallen 18. OBS! tisdag'

Dagmamma
finnes

i Slutarp.

Tel. 334 50.

Tångavallen
Onsdag

Kökscupen
Semifinaler

kl.

Tomten

18

- Grolanda
kl.

19

Valtorp-Trädet

Jesrseybyxor

25:-.

_.

_ _

Marie-Louise Karl6n, Bäckedalsgatan 1,
Slutqry- tel. 334 31
OBS ! Tisd. och torsd. stänet. Kvällstid efter överenskommeise.

Gts.qt

riid,et aid,are

Fottrollssucc6n i Slutarp fortsätter. I går kvÄll samlades 250 personer för att se oldboysspelarna i Kökscupen. Det var mycket bra matcher som spelades upp oeh i båda blev resultaten
I -0. Valtorp slog Yartofta och Trädet besegrade Äsarp.
På onsdag blir der fortsättning och då möts Tomten - Grolanda och Valtorp

en, Kjell Karlstedt, Jonny Karlstedt, I-eif

14.30. Kinnemo.

Utförsäijer därför hela mitt lager till reducerade priser. Prisex: Samtliga klänningar ett pris, 47: -, jumprar 16: -- , 23: - ,

V o,ltorp. g T

Samling Tångavallen. Söndag OBS 9.15.

Kinnarp B: RolfAndersson. Åke Pet.son, Bo Johansson, Kent Bengtsson, B.O. Engstrand, Roland Moberg, Tomas
Cartsson, Jan Gunnarsmn, Lars llolm,
Rolf Andersson II, Roland Jansson,
Stewe Carlsson, Tommy Fredriksson.
Match mot Kåttilstorp B. Samling idag

P.g.a. familjeangelägenheter nödgas jag ta ett "sabbatsår""

25O s,frg lf.öIr;seupspelet

Svensson, B' Gustavsson, I' Johansson, Å. Samuelsson, B. Hermmsson' D.-

L.

Sven-Rune
Ljungqvist, Kahlberg, Per-Olof Gustavs'
son, Roger Andersson, Christer Stenqvist, Jan Andersson, TonY Skoglund.
Match mot Gustav Adolf. Smling Tångavallen. Avresa idag 14.15.

U TFURSITL.IN!NG

Valtorps segermål gjordes av L*s
Joelsson efter 19 minuters sPel i
andra halvleken, Det kom förresten
efter en miss i VSK-försvaret, där
bäste spelaren Esse Karlsson trassiade till det för sig.
Det var annars Vartofta som inledde bäst och hade chanser i 8:e

Roland Kariström i försvaret samt som småningom . tog hand
i kedjan Rune Eriksson och Olof greppet och framförallt gåller

Johansson. Valtorps mest fram-

andra halvlek.
Ett flertal farliga hörnor kunde ha
resultater, men 1-0 räckte till triurnf
i den här cupfighten.
Arne Käll och Hans Johansson var
Iysande i anfallet medan försvarstopparnå var Bergman och Hellq-

trådande spelare var Arne Johnsson
och Lennart Front i bakre leden
samt "Kula" och Lars Joelsson i anfallslinjen.

Det blev Arne Käll som kom att
och 12:e minuten. I 16:e sköt
i stol- avgöra matchen för Trådet mot
Äsarp. Efter en hörna i andra
pen.

Valtorps "Kula" Andersson

Vartoftas bästa kvitteringsmöjlighet såg vi i 22:a minuten av andra
halvlek. Matchen var i spel annars

jämn.

Bäst

i VSK: Esse Karlsson

och

om
det

vist,

I Åsarp franrträdde

målvakten
kedjan

Lars Westerberg samt i

halvlekens 12 minut fick han fin träff.
Första halvlek varjämn. Åsarp hade
en chans agt ta ledningen efter tre
minuter genom Thörnell, men det
ville sig inte. lstållet blev det Trådet

Ingvar Ahlqvist och Tore Johansson.
Domare var Leif Lundgren, som
skötte sig utmärkt.

E|roed,ul,em blea ön'get
lnot tör lf;i,ttroo.,rflr; S*I

zrlg-T3

-

Eketlalens SK blev inget hot fiir Kinnarps IIi' vid siindug*hvållen* rnltch prh Kinnemo'
KIF kuntle "upprepå sin triumf friin rnötet i llk$dulen - nu blev det klarnn. *ifl'ror eller
l-1. Der tsr också kinnarpslagst 6orn iigrle matchen. iiven om gii*tcrna "hötfg" några gångor
farligt med spetnarrrr B*rrgt I'reelriknson ot:h B*rnl Svenuton, D*t giiUer li'ärnst i först$ hnlvlek
bösts
6Å kinnurpsiö"*nur"t ha{c probLrnr nrcd d* n,iimnda her*rrrn. $p*lmii*liigt var Kinnarp
laget och förde rnatchen ut&n &tt ftir d*n ukull gr& 1rå toppvurv'
Det blev i alla fall en bra uPPtakt
med mål av Peter Englund redan

efter sex minuter. Det verr en
hörnboll som småningom iandade
hos den duktigt Kltr"miitfåltaren,
vilken pangade på utan Pareringschans för ESK:s Leif Persson.
Efter 14 minuter kvitterade Bengt
Fredriksson' Här avslöjade kinnarpsförsvaret brister

i

markerirrg-

Mycket påpassligt hittade han en
lucka i ESK-försvaret vid en fr:ispark, slog bollen lörbi rnnren och en

förvånad målvakt.

FrisParksuP"

prinnelsen var en rush av Peter Englund.
Även för fort$ättning€n vår

Kinnarp det främsta la$fet,

men

båsta målchansen hacle Hkedalen,
men längre iin till en triiff i ribban
gick tiet inte.
Det är viil'fråg*n osn int* det htlr

Bäst

i

anfallet var de nåmnda

hen'arna Fredriksson cch $vensuon'
I övrigt sgxlade P-O Andergson vetligt från mittfåltet.

Kinnarp Eaknade Tony Fersson i
försvarsmitten och det gjorrie att det
blev lite vilset spel dår undor en del
periader, Nu var Conny Qvi*t rned
i leken och trot$ ätlt kan gott botyg
ges till såvål Conny som kollegan

flongt Persson.
Fäst i kinnarpsluget var Potdr
-var den d€tinitiva.stiidsn"fdr Sk*dt- e$SluNd på mi{t{iittst,"mh d*"stoth
gom målvakten hade fingrarn* På. len. Lagei ligger nu fn*t fiirankrat .-llqiorm,tiver. *itt spelrhar Thornt*
men orkade inte behålla i:oilen som
i botten och lorde tå svårt att kravla Westerberg i anlhllet.
sn\et in i nåtet,
Fubliken uppsiek till 1S5 betalansig upp. Laget saknarie den hår
Andra halvlekns enda fulltrli'lT gång*n i:l u Sigge eroona och det de åskåtlare
BASSE
svarade 'fhomas Westerberg för, gjorde sitt till,
en,

återstållde ordningen i
25:c'minuten. Han 6ste på hårt sktttt

ftsta Ek

,

Antligen Slutarpssegelu,
men ingen toppinsats

$AMUEL$$ONS

'q''

Det låttade något för Slutarps IF i botrenstriden av sexans falkö'
pingsgrupp. Kollegan i botlen, Gustav Adolf, var lördagsgöeter på
tat"e"""ti." och fick finna sig i att vända hem med 3-2 i [aken'
Dårmed står de två lagen lika i poäng - har fem vardera' Någon
direki orättvisa var det vål inte heller med uddamålsaeger för hemmapojkarna. De hade även vid underläge 0-2 de vassasle tillbuden

till fullträffår.
Det började annars dYstert i med- man gästerna. I sPel var det väl
vinden. Redan i första anfallet nick- hugget som stucket.
ade Anderi Bratt in 0-l och ökade
Försvaret - elt
på straff i 10 minuten till 0-2. Situbra block
ationen föregicks av en hands På en
Leif Ekboms backsPel i första
slutarpsförsvarare.
Kent Ahlberg hade redan i in- halvlek var angenåmt ur SIFledningen varit vaken för händelser synpunkt och ett extra plus sätterjag
vid gästernas målbur och det var också för kollegan Ulf Karl6n. Han
ingen tillfiiilighet att det blev han har utmärkt räckvidd och år säker
som prickade in reduceringsmålet i huvudspelare. Briiderna Karlstedt
23:e minuten. Kvitterade giorde Alf spelade i mittenförsvaret och hade
Adamsson i 45:e minuten. En också ljusa stunder. Det var vä förnickpassning från Roger Andersson svarskvartetten som utgiorde bästa
blocket den här gången. På mitten
nickade Alf vidare in i målet.
Halvleken gick med någon mar- återfanns tränaren Sven-Rune
ginal till hemmapojkarna, som även Ljungkvist och Alf Adamsson.
sen i aktrc'
i andra halviekens upptakt hade Liungkvist nu en aning välsPelande
fortfarande
*utt
,r"r.r.,
minuten
bästa möjligheterna' 15:e
gav 3-2 och sorn det senare skulle med bollen under kontroll' Alf den
visa sig, segermåI. Tack vare rivige av de två.
Ett SlF-anfall utan Roger An"
kraftfullt arbete av Roger Andersson
hamnade bollen på Clrrister dersson skulle helt misslyckas' Han
Stenqvists skalle och han sköt till har tyngden och kunnandet för att
med huvudknoppen och bollen seg- bereda motståndarna svårigheter.
Noterade också Kent Ahlberg för
lade i nät.
vissa goda id6er, men han har "svåra

$LUTANP
Torsdag-Lördag

Fläskfärs

$kararing
ffiödkyukling

$trumpbyxa
Fredagsöppet

PASSA PÅ TILLFILLET
utgående
För att bereda plats för höstens nyheter utförsäljes
priser'
mönster av plastmattor till kra"tigt reducerade
Prisex: 70 cm, bredd från 8:- Per m'
Öppet fredagen den 2418 kl' 10'00-17'00
lördagen den 25/8 kl' 10'00-1?'00
söndagen den 26/8 hli 13'00-18'00

fötter".
Glädjande ambition
Omgivningen bestod
Man kan inte med bästa vilja i

världen påstå att SIF speirrässigt
kqm. upp. i.någon bättre klass-.Det
gick på kryckor, men det fanns i alla
fall en glädjande ambition att göra
sitt bästa. Och med vilja kommer
man en bit på vägen. Laget skaPade
fåktiskt utöver måien en del goda

chanser och däroidlag överglänste

AB Br. Karlssons Plastindustri

av Jan A, och
Stenqvist. De var inte På toPP.

Bästa,betygen

Kinnarp

till gästeihas spela'

re går till mittfältaren Joel Olausson
och anfaliäls Christer Stenqvist och
Evert Isaksson.
Rune Alexandersson, Älmestad,
dömde utan större anmärkning.
BÄSSE

ND
Lokal f

LOKAL FROKIND
Sönd. 10.00

FAMILJEGUDSTJÄNST

r

SONDAGS-

SKOLSTART

Medverkan av Rydberg, barnen och lärarna, offer.
Barnen samlas vid missionshusen 9'45 för marsch till

Lokal Frökind.
Alla hjärtligt välkomnal ; '
Asarp$ pch Slutarps missionsrcir*'
ztlf.>r,

rökina

Komminister Stig Luttermark'talar i LOKAL FRöKIND tisd, 28
aug. k1. 19i30. Ämne: Ett familjevänligt samhälle. Sång av fru
Lajla Hultbelg, Åsarp.
Alia hälsas välkornnal
Kristen Demokratisk Samling

Påminnes

w(f.tt,

Söndagsskolorna i KinnarPs och
Slutarps missionshus startar med en
gemensam familjegudstjänst i Lokal

orn vår utförsäljning av Plastmattor i dag lördag och i
morgon söndag.

Frdkind på söndag. Barn och för-

äldrar hälsas välkomna. Det blir
medverkan av barnen och lärarna
samt pastor RYdberg.

Investeringsfont{erna
Regeringen har gett AB Rutrnans

A/B Br. Karlssons
l[astindustri
!

Kinnarp
Tel. 332 03

I

snickelifabrik tillstånd att använda I
sin investeringsfond i samband med I
att bolaget bygger till sin fabrik i I
slutarp iti" zjs.ooo t ..
I

alc.tt.

I lokal Frökind

FROKIND

till kt. t9

i

I

ralar ikväll. tisdag, komminister Stig I
Luttermark över ämnet ''Ett famil- |
jevänligr samhälle". Fru Lajla Huh-i
berg. Äsarp, medverkar
-"a.åne. !

ld:ö,nno;rp,ssp,elcr,re &t
e Uo,lnclskolpsluge't ,4'
Västergötlands l7-årslag
spelar mot Smålands dito i
Jönköping den 5 septemtrer.
I laget har en Kinnarpsseplare tagits ut, nåmligen Tomss

Westerberg, Ledare är Bertil
Göranssono Tidaholm, lagle.
dare Erik And16asson, Tibro
och tränare allsvenske Lasse
Hed6no Elgstrorg, Borås.'

Div IV Västergiitland norra
FAIK--IFK Skövde 1-l
Tibro-Mariestad 5*1
Skultorp-Hjo l-2
Skam-Falköpings BK 1-2
Hova-Vinninga 2*0
Kinnarp-Ekedalen 3*l

14842
14923
14914
14824
14653
14 5'4 5
14536
14527
14437
14337
144t9

Tibro
Mariestad
Vinninga
Hjo
F'BK

FAIK
Hova

Kinnarp
Skara
IFK Skövde
Skultorp
Ekedalen

30-1620

35-22n
23-1519
32-1818

29-24fi
23-23 14
18-1813

23-n12
16*2711

I
I

16-19
17-26
t4 2 2 10 13-36

6

Div VI Falköpingsgnppen
Slutarp-Gust. Adolf 3- 2

Mullsjö-Åwp 4-0
Furusjö-V. Kleva 5-2
Grolanda*Rapid 2*0

1r82136-1218
tt7 40 27- 9 18
1171329-1315

Varbofta

Mullsjö
Grolanda
Furusjö
Asarp

tl70433-2114
1162332-2414

Sandhem

I

3,3 5 16-29

11

1r227 16-26
r1227 t3-?6

Vilske-Kleva
Rapid
Gustav-Adolf
Slutarp

6
6
5

tl21822-38

1121811-38
0- I

I

Frircopojkama-llåiilstad 5Kinnarp-Kättilstorp 1 - 5
Mullsjö-LTlricehamn 2- 2

Timmele-Herljmga 3-3

Ving
Herlimga
Mullsjö
Kättilstorp
Kimarp
Ulriceham
Friscopojkama
Grolmda
Hälstad
Timmele
Södra

11
11
11

8 1 2 32*14

11

52431-29t2

L7
14
13
12

62335-21
53326-22

lL52

428-25

1142527--nn
11 506 30-34 l0
42520-25

11

lr317l8-27
ll 21828-53

10
7

5

Llricehmne resenserie

Håillstad * Marbäck' 1 -2
lirisb erg 3 - 2

'Tvårred-B

.

Äsarp-SödraVing,l+l;r:,
Slutarp-Hössna 3-2

Kättilstorp-Trädet 2Blidsberg
Trädet
Siidra Ving
Marbäck

r.,i.

.,-; .'i

11

90233-15

Åsrtp

11

Hälstad
Slutarp
i<ättilstorn

18

1141623-22 I
1120915-31

11128t7-37

7
4
4

Frökind
Kyrkans Barntimmar börjar
höstterminen

den 13

sept.
Barn födda 1967-69 anmäles Per

telefofi' 332?0, 33312,' 33477' oeh
33119 senast 31 augusti.

KyrkorådeL

början av april i år. "Lagermannen" kom under ett besök i Fatkö-

ping på kr,äilen den Z april i kontakt
med en yngling som var bosati på
sarnma ort. I dennes bil "raggade"
man upp två flickor varefte.r de star_
tade en rundtur på Falbygden med
målsättning ait stjåla så mycket biltillbehör som möjligt.

samhälle i närheten. där man gömde stöldgodset i ett uthus. Tjuven
många personbilar i Stenstorp i ja- ville nämligen inte förvara dåcken
nuari. Han for med stöldgodset till i sitt hem. eftersom det bodde en
en kamrat, som bodde i ett mindre ' släkting där som hade för vanä'arr
: 'Tråga om allt".

Först bar det av till Kinnarp där

en parkerad lastbil blev av med

två

extraljus. Kvartetten fortsatte tiil

i
r

Slutarp där chauffören hoppade in

i en trädgård och från ett klädstreck
stal barn- och damklåder till ett vär_
de av ca 150 kr. Större delen av kläderna slängdes ur bilen under den
Forås attå f i.d dri. tfi 6åf atitl Ttifi *gib.
'
Där b?öi:dF ri/å -si'g .ih i cn iast' fiäisonbil och stal reservdåtket och två
,

Stöldhärvan böriade med att en
ur trion stal fyra reservdäck ur lika

extralarnpor.

När detta var avklarat gick',stölCresan" vidare iill Floby. Dår försök-

I
!

te "lagermannen" skruva bort signalhornet och två extralampor från
en lastbil. men missly'ckades.

.

I

i
i

|

I

l

Fortsatt succd fcir Kolcscupen
Valtorp,och Tomten i finalen
På onsdagskvällen fortsatte Kökscupen i Slutarp med semi{inaler, Tomten slog Grolanda med 2-0,
och Valtorp besegrade Trädet efter atr dubbel straffsparksturnering måst tillglipas. Slutresultatel blev

8-6 för Valtorp.

{- aa
Lele,-?r.

_a

Publikt liar Kökscupen verkligen
blivit en framgång, på onsdagen var
det över 200 personer som tittade
på. De har ocså fått fin valuta för
entr6pengarna, för även om tempot
inte är det högsta, så är det t5verlag
tekniska och bollsäkra spelare som
deltagit i turneringen.
.r.

5243f}-2912

ll3l7t5-26

i

Tonrten -Grolanda

1181236-2217
1163230-1815
1752433-2912

7r524n-nt2

farten, sade en av ynglingarna vid
tisdagens förhandlingar.
Hela historien nystades dock upp

För en rnängd stölder av bildäck, lampor och allehanda
extra utrustning till såväl personbilar sorn lastbilar, dömtles på tisdagen tre ynglingar från ett litet sarnhälle utanför Falköping. En fick skyddstillsyn, medan de två övriga
fick villkorlig dom. Ynglingarna har gjort sig skyldiga till
err rnängd stölder under tiden januari till april i år. Trion
har aldrig tidigare varit i klammeri med rättvisan.
Sarnrna kväll som polisen fick kännedom orn stöldhär'van,
hade en ur trion varit inne i en trädgård i Slutarp och
stulit barn- och damkläder. Större delen av kIäderna slängde
vederbörande ut från bilen.

2

Tviined
H<issna

TRE YNGLII\GAR
,PA STOTDTURI\E Tä1
BILDELAR BLEV
BEGARLIGT BYTE

s

Nom Älvstrorgs resenserie
Grolanda - Siidra Ving

- När vi märkte hur enkelt det
var att stjäla, fortsatte vi av bara

,?LT

Det blev en ganska jämn match,
men med Tomten som det viljestar-

kare laget. Jan-Olof Andersson i
Grolanda-försvaret kom denna gång
Tomten-anfallen
gick mestadels utefter marken.
Den som kom att avgöra matchen
var Tomtens förnämlige högerytter,
Björn Hjalmar. Denne visade sig vara en snabb herre, som verkligen
hade blick för spelet.
Efter 8 minuter gjorde Björn 1-0
efter en frispark, och 21 minuter in

inte till sin rätt;

på den andra halvleken snappade
han upp en boll som målvakten tappat och gjorde 2*0, snalcbt och påpassligt.

Valtorp-Trädet
Valtorp var det klart bättre laget
ute på plan, men inget av lagen spelade till sig några direkta målchanser. Därför stod det helt följdriktigt
0-0 vid full tid.
Den följande straffsparksturneringen blev emellertid synnerligen

dramatisk. Valtorp blev första lag
att missa, men så brände även Trå-

det en straff. Ställningen efter de

i Grolanda attackerar Tomtens målvakt Ivan Axelsson,
men varken denna gång eller någon annan släppte denne någon boll
förbi sig.
Assar Moberg

första fem straffarna var 4-4. men
andra omgången var det Valtorps
nerver som höll bäst, och slutresultatet blev 8-6 till Valtorp.
Bäst i Valtorp var Lars Joelsson

i

oeh Nils Lundh, medan Trädets
bäste var Bengt Hellkvist, förre lagledaren i IFK

Ulriceha-..

,"O

Oviss final
i Kölcscupen

Vultorp u unn l*g,bscupen
za(6.|a.

Kökscupen i Slutarp har nu
nått f'ram till finalomgångeno där'
Tomten och Yaltorp skall göra'

upp om segern.

Cly"77.

Tomten spelade övertygande i semifinalen mot Grolanda, och frarrr
för allt var det den snabbe och på.passlige högeryttern Björn Hjalmar
som oroade Grolanda-försvaret. Det
vill till för Valtorp att hålla denne
ytter under specialbevakning. Skulle detta lyckas så har Tomten ett
par fina mittfältare, framför allt Åke
Ekh, som vål täcker upp och ståller
till farligheter.
Vad har då Valtorp att komma
med? Efter att ha sett laget en enda

match - i den mot Trädet - år
det kanske förmätet att uttala sig,
men i den matchen var visserligen
Valtorp det klart båttre laget, rnen
hade väldiga problem att spela sig
fram till avgörande lågen. Trots att
firamför allt Lars Joelsson och Nils
Lundh var mycket bra.
Valtorps tråda innerbackar, Lennart Fronth och Arne Johansson var

våldigt brytsäkra, men frågan är
alltså frärnst om vänsterbacken,
vem det nu blir, skall lyckas fånga
Björn Hjalmar.

Valtorp hernlighåller ännu

så

långe sin uppställning, medan Tom-

ten föredrar att utstålla sin i offentlighetens ljus, och den ser ut som
följer: Ivan Axelsson, Ragnar Lundgren, Alf Tiverman, Arne Rehn,
Harry Uvesten, Ä.ke Ekh, Nils
Bäckdahl, Björn Hjalmar, Ingvar

Leif Arvidsson, llno
Ågr.n, Lennart Johansson och
Robertsson,

Henry Johansson. Avresa

BIekt

13.15,

EEL

zrlr'2c'

I(innarp
fick
storstryk
I rlr.rgt en halvlek lyckades
Kinnarp hålla nollan rnot ftrova,
men så småningom förlorade
lagel mcd 4-O. Detta efler att
Kinnarp spelat ovanligt blekt
rnedan Hova plockat fram ett
riktigt piggt och trevligt spel.
Tr0ts att Hova spelarle glinrranrle, lyckarles alltså Kinnarp hålla
rent frarnför egen bur' ända till
ca lio minrrter in på rlen andra
halvlehen. [)et var innerbacken
Bo Itersson. som skruvade in
hollen efter hörna.
Denna fullrräff fiilj<les raskt av
I lterligaro tr('. Del anrlra gjor<les
av Mats Ahlgren, rlet trr.rlje av Lro
Persson, rnerlnn rlen sisla spikerr
i Kinnanps-kistan slogs in av Mats
Alrlgren.
Kirrnarlr s;rt'lurlt sotn sagt klart
unrlt'r sirr fiirnråga. Något bättlt'
än rle iivriga var (iiista Ek.
Hova lrark. sin hiistc i Mats Ahlgren, tn(.n iiven rle iivriga skall ha
rntr ärr gorlkiint,
l)iinule lrla gjorrlt. Inge IIag-

slriirn. [trritslarl.

Valtorps segrande lag: Övre raden: lagledaren Lars-I-arsson med vandringspokalen, Lennart "Kula" Andersson,
Nisse Lundh, Ake Johansson, Gösta Larsson, Lars Joelsson, Arne Johnsson, Björn Andersson. På knä: Kjell
Setterberg, K-E Mohlin, Stig Svensson, Lennart Fronth, Rolf Rjörck, Gunnar Gladh.

Slutarps IF:s Kökscupen i fotboll avslutades på söndagseftermiddagen med final. Aktörer i finalen
- 35 år och uppåt - från Valtorp och Tomten. Liksom tidigare under turneringen
var pulilikintresset stort och inemot 2O0 personer kantade Tångavallen när domaren Anders Ekström
var oldboysspelarna
blåste

till

spel.

Första halvlek gav ingen utdelning, men i den andra hade Valtorp
kvar sitt krut. Men först hände det
sig att Tomten brände straff genom
Leif" Arvidsson, sedan Ingvar
Robertsson krokats, och att Nisse
Lundh tvingade Ivan Axelsson till en
elegant råddning några minuter se-

nare. Där hade Iagen var sin fin
chans till må1, men det hände inget
förrän Arne Johnsson tog eget initiativ. Han avancerade från sin

mittenplats i försvaret. Slog på ett
flackt, genialiskt skruvat skott som
inte Axelsson alls var med. Når
sedan Lennart "Kula" Andersson i
20 minuten uppfattade ett missförstånd i Tomtenförsvaret, var saken
klar. 2-0 blev ett faktum.
Omedelbart efter matchen förråttades prisutdelning, varvid van-

dringspris och guldplaketter tillföll
Valtorp. Plaketter också till tvåan
Tömten. Prisutdelare var SIF:s he-

dersordfEvert Sanden, som tagit in-

itiativet till turneringen.

Ftran fick

också av SIF mottaga en plakett för
den goda id6n. Priserna hade

skänkts av Slutarps Kök-Rutmans.
För två fina insatser i finalmatchen

s.zarade Valtorps målvakt Stig
Svensson och Tomtens Leif Arvidsson. De fick mottaga var sin FTvåska.

BÄSSE
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Finaltvåan Tomten: Övre raden: Björn Hjalmar, Harry Uvesten, Arne Rehn, Åke nth, Uno Ågren, Ingvar
Rob'ertsson, Leif Arvidsson, lagledaren Lars Ljungström. På knä: Lennart Johansson. Ragnar Lundgren, Henry
Johansson. Ivan Axelsson. Alf Tiverman och Nisse BäckdaN.

EN NY MUBELSI{S0NG med massor av
NYI'I ETER

MUBLER

I MATTOR

presenteras överskådligt
FYN DAVD

ELNIN

GROLANDA IF
SLUTARP IF
är skänkt av
UNO-X Bilservice K.-8.

G ilfI,',-,IIi11?* IÄGA HAM TPR I S E R

Frökinds soc.dem. förening

TÄNGAUALLEN
_- | p4c K1.15

håller rnöte i Frökinds hyresbostäder fredagen den 7 sept'

kl.

19.30. Möt upp rnangrant, viktiga frågor"

Matchbollen
Skoglund AB

kl. 10.30
KÄTTILSTORP
SLUTARP B
Söndag

Kinnemo
Söndag

kl.

14.00

Div. IV Västerg. N.

Vinninga AIF
Kinnarps lF

i färdigmöble,rade interiörer

Kinnarps
Bordtennisklubb
har årsmöte kl 20

onsdagen

den .29 auS. pg-Falktipfigsvageir 40 (Ivarsson).

Tennismöte
rnåndagen den 10 sept. kl. 19.30
.,rå Kinnarps pensionat.
Val av Styrelse rn.rn.

Interimstyrelsen

Floby I35-Kinnarp 128
Aste_Fahlqvist, Leif Johansson, Floby
B Äkesson, Gunde Johansson, Giite
Lindgren, Kinnarp, samtliga 21, Ingvar
Ström var bäst på 10 skotten med 10+8
23,

LÄ Brodd. Kinnarp l0+8.

,

Bottenlag

i rnållös

Falevi- zttt4c"
rnatch
Situationen i botten av div YI
Falköpingsgruppen är oförån.
drad. Jumbofinalen på l-alevi i

I-rökind,s kornrwt"Å,n, so tsar qh)x'
pe kigenhet fö, pensionur

i Fröunder sommaren har hyresgåsterna {lyttat in i tle sex rty'a pensionärslägenheterna
hyresgästerna
varifrån
Frökindsgården,
inrill
och
ae'ridigare
irrtiil
belägna
kind. De är
rnycket väl framme när det gäller pensionårsläf.""-ra "*" ue.ti"J Frölcinds kom* un ligger
än Falköping på denna boendeforrn fiir
hårdare
betydligt
satsat
t.ex,
har
man
genheter,
pensionärer.

söndags förmiddag mellan Rapid

och Slutarp slutade mållös. ffet var

också en mycket mager kost som
bjöds och så som lagen uppfattade
fotbollskonsten var det också helt
komekt att det inte blev några mål.
Gåsterna låg nårmsst en frrllträff

efter en viss speldominans före
paus och i andrs halvlek bäsra
.målchansen genonr träträff av
Roger Andersson, Rapid å sin sida
hade en hyfsad öppning av andra
halvlek. Slutarp kom i överläge

under en mittenperiod och

av-

slutningen vnr jämn.

Det var mycket trevande anfallsspel från båda håll. Den ende
som utriittade något positivt var
Slutarps Roger Andersson.

Mot två tama anfall hade försvararen inte stora problem och de

kunde täppa till ganska lått.
Utöver närnnde Roger går bästa
betygen till mittenförsvarama,

bröderna Kjell

och Jonny

Karlstedt saml mv Bengt Andersson.

I Rapid överbetyg till etoppern
Lennart Stemer och mittfälters KA Andersson.
Petter Gustafsson, Skövde, deb.uterade i div VI som domare. Han

urppfattode situationema på ett

y.ettigt sätt och svarade för en över-

'

1'gande

rärtskipning.

Tornemar i en ny pensionärslägen-

Det är en lämPlig boendeform,

het och trivs utmärkt. Han klaiar

ånser man i Frökind. Dels bor Pensionärerna själva hell re i en egen
iägenhet'orn de kan klara sig än På

gör
orn de får bo rnodernt

ålderdornshern. Många

sig helt på egen hand, utnyttjar inte
matservicen från Frökindsgården

utan lagar sin egen mat.
En del av hyresgästerna har tidi-

det
och

gare bott på Frökindsgården men
nu flyttat över till pensionårslägen-

med viss tillsyn. Men utanför tåtorten är det svårare. Dessutom blir
det ur kommunens sYnPunkt betYdligt billigare med iensionärslågen
heter än med plats På ålderdoms-

heterna och därmed avlastat ålderdomshemmet.

'hem.

Suhvention
Produktionskost naden för en
pensionärslägenhet är något högre'
än för en lägenhet i vanlig fastighet.
Radhuslägenheterna ligger direkt
anslutning till markplanet och de är
i vissa fall specialutrustade. Hyran'
till stiftelsen, som byggt fastigheterna, är t107 kr per månad. Därav betalar komrtunen i direkt subvention
69 kr. Av de 338 kr som återstår
får en pensionär rned folkpension

Kommunen har nu 14 radhuslägenheter intill Frökindsgården och
.ät,ssutorn lägenheter insprängda i
iierfarnilishusen. För tillfället är be',.hovet fyllt, men ef,tersom radhuslä..

genheterna är mycket eftertraktade
hade man kunnat- hYra ut fler"
1t-

'i
;

Avlastar Frökindsgården.

som enda inkomst betala 88 kr,

Övervågande delen av hYresgästerna i lägenheterna är pensionär'er
som tidigare bott utanför tätorten.
- Och det gick väl bra, såger Carl

en av de hYresgäster
som flyttat in i sommar. Ända tiils

ffi

Tornemar,

vi miste affären. Har man inte bil
då, är det inte lått att klar:a sig -

ävetr om det kommer en varubil en
,5iång i veckan. Har rnan dessutorn
sorn Carl Tornernar 500 rneter ut till

eftersom det kommunaia bostadstillågget är 250 kr.

Carl Tornemar, nYinflYttad hYresgäst.

De sex nya lägenheterna har kostat 400.000 att bygga. De är samtliga på 44 kvm (ett rum och kök) och

har hel källare. En av de

BÄSSE

VI BYGGER

I FRÖI(I]\D

FT presenterar i dag på insi,da två nybyggen i Frökintl'
den nya barnstugano som tas
i bruk på måndag men redan
'denna vecka visas för allmän'
heten, och de pensionårslå'

genheter som färdigställts i

sommar. Dessutom inbjuder
vi till tävling om bäata nomnet
på

trarnstugan.

qlC,-

nYa

lägenheterna har ännu ingen hyresgäst - den är reserverad om akut
allmän väg känns det otrYggt, inte
minst vintertid. Men nu bor Carl behov uppstår.

)1.

Sex nya pensionärslägenheter har färdigställts

i Frökind i sommar.

1

Valkommen till harnstugAn
rned daghem och lelcskola

Den 10 september öppnar daghemsavdelningarna med 18 barn i
varje avdelning. Öppettiderna är
samma som för Falköping,
6.30*18.30 helgfria dagar utom lör*SagA{. Avdelningarn4iir vid starfpg,e
f'ullbelagda. Avgifterna blir
.-,intq"ttelt
'också
desarnrna sorn i Falköpinf-<iöh

'"föIe&rtomrnunförbutidets re1i8frf:'
mendationer.
Lekskoleavdelningen öppnar en
vecka senare, den 17 september,
Även här kan 36 barn tas emot, en
grupp på förrniddagen och en grupp
på ellermiddagen, men här finns inga platser kvar. Även lekskolan är
öppen fern dagar i veckan, tre timmar för förmiddagsgruppen och lika
långe för eftermiddagsgruppen.
Några barn, från platser uianför tätorten, deltar dock bara två eller tre
dagar. Främsta anledningen år att
det är svårt att ta sig in till skolan.
Föräldrarna får själva skjutsa. Lekskoleavgiften blir cirka 200 kr om
året.

Föreståndaren för barnstugan he-

ter Yvonne Heliström, Falköping.
Personalen utgörs vidare av tre

barnsköterskor, en kokerska och
två praktikanter.
Visnine

Vid visningen på fredag och tördag ställer personalen och medlemmar i byggnadskommitt6n upp och
Kornmuntekniker Elof Rehn inbjuder först stora och sedan små till den nya barnstugan

i Frökind.

På måndag, rlen lO september, tar Frökindsbarnen sin nya barnstuga i trruk! Då öppnar
nåmligen daghemsavdelningarna - och kommunen får sitt första komrnunala'daghem med ptats för 36 barn och en vecka senåre, den l7 september, startar lekskolan' Men
redan på fredag och lördag kan Frökinds unga, deras föräldrar och alla andra intresserade
komrnuntror titra på den nya fina trarnstugan intill Lokal Frökind. Och ett besök rekornmen'
deras varmt. Det är i en stimulerande och trivsam rniljö Frökindsbarnen hommer att vistss.
Det är ett fint initiativ av kommunen att inbjuda komrpuninnevånarna till besök - och kaffe - i den nya

berättar om barnstugan Dessutom
bjuder rnan alla besökare på kaffe.

-x-

Generalentreprenör har varit
Erik L. Dahl Byggnads AB. Falköping. Takstolarna har levererats av

AB Borgunda Sniekerifabrik.

AB, Fqlköping,

barnstugan. Dessutorn inbjuder
man tillsammans med FT samtidigt
allmånheten till en tävling: vem h.it-

De

elektriska installationerna har utförts av Falköpings Eiektriska AB. Totalprojektör har varit Byggnadsingenjör SBR Lars E. Jorm6us AB,
Falköping. Målningsarbetena har
utförts av Bengt Lindgrens Måleri
ventilationsanlägg-

ningen zrv Bröderna IVIedin, Falköping. Betongen har levererats av ZBetong i Falköping AB. Värrne- och
sanitetsanläggningen har utförts av
Äsarps Handelsbolag.

tar på det båsta namnet på barnstugan?

Yi $3td..qlgldva_ndring i barn-

stugan i förra veckan'och imponerades av den fina miljön, där varje avdeining har sin karaktär genom

färgsättningen på tapeter, iextilier
och möbler. I två lekrum ryms bl.a.
en "verkstad", med plats för vatten-

r.ÄNSS'l'YRttl,sr:N

I sKÅIlAIl()Itt;s LÄt

lek, och ett kök i miniatyr. Varje
avdelning har sitt torkskåP, sitt

tNI'0IIMF]RAR

kapprum," sin toalettavdelning med
bl.a. avspolningsplats för leriga
stövlar och avskärmade toaletter.
Det har man inte på alla nybyggda
barnstugor * t.ex, inte i Vilske som

annars är utformad ungefär som

Frökinds. och det ger anledning till
mycket bekymmer för 5-6-åringar
som inte vill gå på toaletten när andra ser detl
Samlingsplats
Den passage som bindei samman
de olika utrymmena har giorts betydligt bredare än vad som är före-

skrivet. Det har betydelse dels {ör
utseendet, man har ingen känsla av

,korridor, dels är det praktiskt vid
sammankomster av olika slag.
Varje avdelning har sin utegård

På måndag kommer de första barnen till Frökinds nya barnstuga.

Yrkesmässig trafik
Ansökan orn tiilståncl till bestä11ningstrafik för godsbefcrdran
har inkornrnit från Svqn Andersson, Slutarp, Faiköping
{

nad i priset. I s.k. anläggningsbldoch dessutorn finns en stor gernenrag har kommunen fått 225.000 kr,
sarn utelekplats.
vidare har man ett statligt lån på
I\{aten för daghemsbarnen bereds
f80.000 på fördelaktiga villkor, vani centralköket, som är så väl tilltaget
ligt banklån på 240.000 och övrigt
att det räcker för en eventuell ut- finansieras genom
skattemedel,
byggnad av barnsåugan"i.,.Förrådeo

med undantag av 30.000 kr, som
och personalutrymmen är väl tilltagman hoppas få ur investeringsfonna. För pe""onajl'itt finns t.ex, två
den till inventarier.
rnafjrbch vilorurn jåmte'äibetsrurri.
Personalutrymmena har dubbla
skåpuppsåttningar för kläder och

dusch.

Barnstugan har ritats av Lars E.
Jorm6us AB och huvudentreprenör

har varit Erik L. Dahl

Byggnads

AB. 850.000 är beräknat att byggnaden skall kosta och kalkylerna lär
hålla - då är även inrednine inråk-

lasthöj n t

Yttranden skall ha inkornrnit till

länsstyrelsen
septernber

före degr

1973.
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Vad skall barnstugan
i FROKII\D heta?

en pristävling för att få fram
ett låmPligt namn På stueiån'
De som vill vara med i Pristävlingen skall använda sig av den
kupong som ffnns i anslutning

till denna artikel. Förslagen
skall lärnnas i barnstugans hu' vudentr6 i särskild låtlao vilken
' placeras där i anslutrring till
visningen pa fredag och lör'
Barnstugans b1'ggnadskommitt6 består av Elof Rehn,
Karl-Arne Adamsson, lvan
Gustafsson och Iris Johansson.
Kornrnitt6n kotnmer atl förelägga de bästa nanrnförslagen
kommunstl-relsen och hom'
beslut.

De kyrkliga syföreningarna i Kin-

narp, Slutarp och Vårklurnla

buss. Utfården tog hela dagen i

Narnn:

anspråk och gick runt Vättern. Sorn
reseledare hade utsetts fruarna
Berit Sarnuelsson och Ingrid Andersson, vilka verkligen hade förberett resan in i rninsta detalj.
Färden blev dårför rnycket lyckad
i alla avseenden och dagen bjöd på
rnånga intressanta upplevelser. Sorn
guide tjänstgjorde kyrkoherde

Adress:

Hagnerud, sorn, efter det bussen
startat i arla rnorgonstund, kunde

Narnnförslaget lämnat av:

.

sarnt

Kinneveds kyrkobrödrakår hade i
lördags i strålande väder utftird rned

Jag föreslar följande narnn:

dag'

för

och kyrÄ'obröder
på lych'ad utf'rird

och

Byggnaclskommitt6n för barnstugan i Frökind utlYser i dag

'munfullrnäkrige

ho;rlrlstwga,,m

s|r;ool,fl

Syförenin€;sdamer

heta?

Postanstalt:

Välkomna med förslagl FT honorerar vinnaren rned 5G lirollor,

iJSo

f"År'-r'r}3'(.i3'{t},

kr

"r'1, i KlnnarP
bensinmack

FRUKINDS
KOMMUN

Under

måndagseftermiddagen

tillgpeps 350 kr i kontanter ur en
kassaapparat i en bensinstation i
Kinnarp. Tillgreppet upptäcktes ett

oar timmar senåre, men anmålan
äm stölden giordes först under

tisdagen. Det utrymme

där

kassaapparaten stod var vid tillfållet

ARN,STUGAN

VISAS
Allrnänheten är välkornrnen att besöka den nya barnstugan
(intill Lokal Frökindr.
FREDAG ? SEFT. KL. 14-18
LÖRDAG 8 SEPT. KL. 10_13
Vi bjuder På kaffe'
BYggnadskommitteil

Besök eller ring vår valbyrå t"r;ir {"lct g;illr:r valscdlar. kltvtttt
till äkta-rnake eller ombudsröstrlir1t{. Skjut,s till vallokalerr nrdnås.

Valbyrån hålles öppen månd*'fred kl. 17.00-20.00, lijrd. kl.
13.00- t8.00, sönd. kl. 8.00*21.00"

Kaf{'eservering. Alla välkornna'
Frökinds Moderata SamlingsPartl

kyr\a, rned världens

ojärnförligt

örer som också förvarades i

Efter ytterligare några rnils färd
rullade bussen in i Vadstena, hu-

men ratat alld sedlar av mindre val-

kassaappäraten. Folisen har ånnu
inga spår efter tjuven.

Tennismöte

På måndag kväll skall den
nårmaste tennisframtiden i Frökind
utformas. Samling är på pensionate{
i Kinnarp. Bl. a. skall en del val ske.
Interimsstyrelsen står som inbjuda-

gjordes ett kortare uppehåll, då åven
den intilliggande kyrkan besöktes.

vudrnålet för utfärden. Där fick deltagarna först vandra ornkring i stan
en stund efter eget behag, varefter
sarnling skedde i Birgittasystrarnas
nya kyrka. Här gavs av Syster Regina en intressant skildring av nunnornas nya kloster och kyrka, invigda
den 23 juli i år, på 600-årsdagen av
den Heliga Birgittas dödsdag. Man
fick också genorn den livfulla Irarnställningen en inblick i Birgitta-

systrarnas liv och verksarnhet.
Systrarna är nu till antalet 8, av 3

olika nationaliteter, Efter ett besök
i Birgittas klosterkyrka, Blåkyrkan,
där speciellt Birgitta-kapellet rned

ööö

relikskrinet ådrog sig

intresset,

äntrades åter bussen. Denna förde

UILLOR

ur vår vlllaserle Planera3

ett

uppföras På vålbelågna iomtcr
i kinnarp, Slutarp, Vartoftå, Foh
kabo, StenstorP, Tråvad, Vedum'
Kvänum, Nossebro och Floby.

Närmare upplysnlngar - genom
Ekslöhus f öreäUnlng3kontor, tel'

0515/104 92 eller 036/12 35: 20.
'.ir.:

narp. Tdl. 331 39.

i Lokal Frökind rnåndagen den 10 sept' kl' 19'30
Riksdagsrnan Karl Leuchovius inforrnerar inför valet, rnedverkan av Anton Warr6n, Kättilstorp'

'zandrat ornkring inne i borgen en
stund äntrades åtei bussarna. Vid
Rökstenen, runstenen vid Röks
längsta runinskrift från 800-talet,

Plats: (iöran Anderssons bostad, Iralköpingsvägerr 22, Kin-

$t vALMorE

sorn utsikten rnot Vättern och
Visingsö uigjorde. Efter att ha

obevakat. Tjuven hade tågit tr:e
hundralappar oeh en femtio'laPP'

EKSIOHUS

Centerväliare i Kinnovod

hälsa de 48 resenärerna välkornna.
Kosan ställdes först rnot Jönköping
och på vågen dit gjordes ett kort uppehåll vid Nykyrka kyrka, där rnorgonbön hölls av kyrkoherde Hagnerud. Den vackra rnotorleden rnot
Gränna utrned Våtterstranden fick
rnan sedan uppleva i klart och soligt
väder. Snart var dettid för nåsta uppehåll, vilket skedde vid Brahehus,
där rnedhavt kaffe förtårdes, rnedan
ögon en fick viia på den naturtavla

nu resenärerna till

vårdshtiset
Kungs Starby, en byggnad i garnrnal
herrgårdsstil, dår rniddag ini"ogs.
Färden gick sedan vidare norrut

till Stjärnsunds vackra slott vid
Vätterns nordligaste vik Alsen. Slottet rned inventarier tillhör 4u Vitterhetsakadernien, godset i övrigt ägs
av Uppsala universitet. En guide tog
ernot och visade runt i de vackra
gernaken i huvudbyggnaden sarnt
även lokaliteterna' i flyglarna. Efter
någon tirnrne rullade sedan bussen
vidare, nu rned kanalhotellet i
Karlsborg sorn rnå1, där kaffe intogs.

Moderata SarnlingsPartiets val-

byrå, Lofsgården,

tel'

331 72'

Valsedlar, äkta - rnakekuvert
rn.ln.

Hernfärd företogs sedan, under
vilken fru Inga Nielsen passade på
ått uttala resedeltagarnas hjärtliga

tack till resekornrnitt6, guide

och

chaufför för en rnycket lvckad och
innehållsrik resa.

Kinnarp gladde mot Vinninga
Elc och Westerberg avgjorde

Vinninga gjorde inget imponerande intryck. Försvaret verkade att ta
lätt på uppgiften och inte ens i vanliga fall säkre målvakten Henk Stui-

vers var ett säkert kort. När KIF
i rnedvinden efter 20 minuters spel
gjorde L-0 var Henk inte med på
lnoterna. En lyra fiån Gösta Ek rniss!,g{qmde han helt och Thomas Johansson kunde följa rned bollen in
ti rrdlrtra56.u!
nätmaskorna.
De rresld
llesta KlF-anfall
-artlal
Ira. uc
^rr
] före paus var signerade Gösta Ek

och han stod för mycket elegant för-

*,*::,

,-#*

arhete till 2-0 i.38:e minuten. Han
rullade upp hela vinningaförsvaret
och slog en boli perfekt till frarnlu-

laget tänkt sig en lätt uppgift, men
det fanns ingen som kunde ta tag
i taktpinnen. Bästa insatserna giorde stoppern Hans Andersson samt
anfallets Eje Lindström.
Domaren Rune Karlsson, Borås,
uppträdde med pondus och gott omdöme i alla situationer. Möjligen
uppfattade han inte slutminutens
strafTtillbud riktigt. Det var förresten inte särskilt snyggt att se vin-

mycket bra ifrån sig. Andå går betyget kinnarpsbåst till slitvargen Kenneth Palmqvist, som än en gång visade att han fattat det här med kaptensrollen på rätt sätt. Han.inte bara
jobbade måsterligt, han frammanade också sina kompisar på ett suve-

ränt sätt. Som helhet gjorde Kiri-

narp bra ifrån sig. Mittfältets Thern
och Englund var riktigt bra, främst
före paus och försvaret klarade sig
med gott betyg rakt igenom.
Vinninga var något vid sidan om
vanliga spelstyrkan. Möjligen hade

ningasupporters hindra domarens
väg till omklädningsrummet. Det
l

brast mer i det egna lagets spel än
domarens sätt att leda m-atchen.
BÄSSE

i

sande Thornas Westerberg sorn
klippte till utan chans för Henk.
Kinnarp beståmde takten i första
halvlek. Hade naturiigtvis viss hjälp
av vi.nden, men trtnyttjade den förståndigt och spelade ett vårdat pass-

t9
*:j:i:;:r::i

ningsspel.
Ett våldsamt slagregn i paus gjor-

de att planen i andra halvlek blev
l-ral och svårbemästrad, men å andra sidan mojnade vinden

Vinninga fick en fin start med 2-1
i 2:a minuten genom Sören Jonsson.
Den fullträffen kom efter vissa brister i KlFIörsvaret, där målvakten
Thommy Pettersson dock svarat för
en fin räcldning på närsliott, men
med retur till nämnde Sören.
Kallduschen i form av reducering
för Vinninga bekom tydligen inte

i.,i1:i:
;rr::;i.:i

Kinnarp något nämnvärt, ty laget
spelade sig fram i fina stötar mot
vinning:.dörsvaret. Sålunda hade

-ffi

ii:

i[;;ri+1r:.f's1

i.+di:liii

:1:11li

:tir,,

Peter Englund.och Gösta Ek var sin
chans att öka ledningen, men 3-1
lät vänta på sig tills l4:e minuten.
Kenneth Palmqvist frispelade Thomas Westerberg, som såg ut att drö-

ja för länge med skottet, men

det

var tydligen en synvilla. Han dlog
på för fullt mot Henk, som blev heli
ställd.
KlF-försvaret hängde inte alis
med två minuter senare när Robert
Björn stod startklar mot må1. Det

qlq-fi.

Samling kring bollen på Kinnemo

Ki'narps IF försäk'ade sig på söndagsmiddagen om två viktiga poäng
i
slog topplaget vinninga AII( med 3-2 efter en gediget g.ro-fr"d march div lV_striden,
med stundtals
bla kombinationer i ett fartfyllt tempo. Det var en rättvis triumf, även om
vinninga
i slutminuten var ytterligt nära en kvittering. Ege Lindström vältes över
ånda me., dornaren uppfattade situationen sorn en korrekt tackling och spel på bollen. D.r
å"tto.k"amt om han fattadei
händelserna rått.

blev 3-2 på en lyrboll och återigen
spänning kring Kinnemo. Vinninga
hade clock inte den rätta spetsen på
sina anfall och inte heller KIF störde
gåstförsvaret i någon större utsträckning under resterande tid.
Den nämnda situationen med Lindström inblandad hände minuten före slut, men någon straffchans till
3-3 fick alltså inte gästerna.
Gösta Ek och Thomas Westerberg
var inblandade i avgörande målsitu-

ationer för

KIF och giorde

båda

Slitvargen Kenneth Palmqvist i kamp om bollen med en vinriingaspelare

Ftirlåt!

Ian Blanlt
scinkte

Van maskinsnickare

Vårt reportage från barnstugan i

qtc,.)fr-

Slutarp

Frökind har förorsakat UPPståndelse i Vilskel Vilskes
barnstuga är förebild för
barnstugan i Frökind oah vid vår
rundvandring. giorde vi en del

sarnt ytterligare en för diverse arbeten, ev. kvinnlig, anställes orrr-

gående.

Slutarps Kök

@-skulle vi'inte giort för på3tåeddet

Rutrnans Snickerifabrik. tel. 0515/333 90.

det

Matchen Slutarp-Grolanda började med tamt spel I'rån bådå sidor
med något övertag från Grolandas
sida men några målchanser skapades inte. Ett par hörnor från båda

lagen gav heller ingen utdelning.
I den 23:e mitruten hade Roger
Andersson-ett knallhårt skott i överliggaren. Det hade varit värt ett
bättre öde.
Det hände dock inget förrän i den
37:e minuten då gästerna tog ledningen med 1-0 genom Jan Blank
efter fint förarbete av Ingvar Larsion.
Andra haivlek staretade Grolanda
med bra spel och 0- 2 kom i 8:e minuten och återigen var Jan Blank
framme och nickade'i mål efter hör-

Därefter hade Grolanda

bra

grepp om spelet och pressade på

bra med farliga framstötar och 0-3
kom inte oväntat i den 20:e minuten
genom Sten Gustavsson.
0-4 anlände efter fyrtio minuters
spel och återigen genom Jan Blank,
men nu i klart offsideläge.
Grolanda var ett jämni lag med
några toppar som Jan Blank i kedjan. Han var alltid på språng vilket
hans tre mål bevisar. Ingvar Larsson var fin mittfåltsspelare, LarsAke Johansson bra stoPper samt
Kjeil Hallin säker i målet.

Slutarp är för närvarande lång;t
vid sidan av formen och spelade inte
bra. Passningarna gick för det mesta fel och kedjan väger för lätt. Endast Roger Anderssot.t har den rutin

att töaletterna i Vilske inte har särskilda dörrar utan ligger öppna mot
tvättavdelningen var fel. Visst finns
separata toaletter åven i Vilske, där
barnen kan stänga om sig, såger
man indignerat i Flo'bY. Och vi fick

återigen besannat en

350 kr stals från
i Kinnarp

bensinmack

Under

kassaapparat i en bensinstation i
Kinnarp. Tillgreppet upptäektes ett

av

par timmar senare, men anmälan
om stölden giordes först under

journalisiikens viktigas'te regler:
kolla alltid en uppgift - även om

det bara gäller toaletternas

måndagseftermiddagen
i kontanter ur en

tillgreps 350 kr

tisdagen. Det utrymme

åv-

där

kassaapparaten stod var vid tillfället

skärmning i en trarnstttga.
Förlåt snälla Vilske, vi giorde det
inte alls med avsiki! ilq-ql,

obevakat. Tjuven hade tagit tre
hundralappar och en femtio-lapp,

men ratat alla sedlar av mindre val-

örer som också förvarades i
.

kassaappåraten. Polisen har ånnu
inga spår efter tiuven, ylc-rg,
,

_

FROIfli\D

vid fiärde målet.

,

Sandhem
idas kl.

15.00

clq'l''

Slutarps lF
Sandhems lF

plan

d&:1il1,å:"lJ';#'il;:
hall, badrurn. Vidbyggt

vQv
^.Q^ garage och förråd. Trev,\ lig altan. I källarplan:
CI^XC rurn, gillestuga, tvättstuY ga rned tvättrnaskin och
1

^lOa torkskåp, förråd. Hörntornt. Förrnånliga lån.

"&
Skövde. Tel.
"& (Även
Skaraborgsbanken
"&

heta?

0b00/810 T0

Jag föresiår följande namn:

0500/108 50

Namnförsiaget lämnat av:
Namn:

FRöT$ND

Adress:
Moderatmöte i Frökind

Postanstalt:

Frökinds Moderata Samlingsparti
har på måndag kvåll valmöte i Lokal

Frökind. Riksdagsman Karl
Leuchovius informelar inför valet
och vidare medverkar bl,a. Anton

Kupongen lämnas i särskild låcia vid barnstugans huvudentr6 i samband med visningen fredag kl. 14-18 och lördag kl. 10-18.

Warr€n, Kättilstorp.

Tennismöte

På måndag kväll skall

till sttltt.

Säkert känner Du till fördelarna rned ett eget hus - att få bo
på rnarken där rnan själv forrnar boenderniljön efter egna önskernåI. Dessutorn blir det ofta billigare att bo i eget hus än i en nyproducerad lägenhet av rnotsvarande slag.
På ett ornråde i Slutarp, sorn blir trivsarnt att bo i, bygger vi en
liten grupp l-planshus rned 4 rurn och kök på 104 resp. 110 kvrn:s
bostadsy'ta. Plus hel källarvåning rned bl. a. TV-rurn, tvättstuga,
förråd, hobbyutryrnrnen rn.rn. Husen har ornfattande utrustning
och inredning.
Två av husen står färdiga för visning. Övriga blir inflyttningsklara

inorn kort. Ring oss för rner inforrnation eller för visning
ställer gärna upp på tid sorn passar Er!

GULLRINGSHUS AB
GUU'rTNGS

Jönköpingskontoret, tel. 036/11 84 35
Inspektör Lars Hugo Larsson,
Falköping, tel. 0515/182 85.

den

närmaste tennisframtiden i Frökind
utformas. Samling är på pensionate{
i Kinnarp. Bl. a. skall en del val ske,
Interimsstyrelsen står som inbjudare,

fitilltirtssltrrs
"

CARLOS

IDROTTSPARKEN

;

SKARABORGS
MÄKLAREN
Låggatan 19, S41 00

som behövs. Ungdomarna räcker
inte till ännu.
I I'örsvaret spelade Bengt Andersson bra i målet. Kjell Karlstedt och
Kenneth Andersson i fyrbackslinjen
skall nämnas, medan däremot mittfältet kom helt bort.
Domaren Göran Hellström, Ulricehamn, får bra betyg trots missen

sr"HrARP.

: EnfamiljsCr^Xc villa
: byggd l9T1 i eu

-Q-

Vad slsall barnstugan
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Motionsgymnastik
börjar tisdagen den
19.00

11

sept: kl.

(endast damer). Kl. 20.00

för damer och herrar gemensamt, Välkomna.

Frökinds motionsklubb
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Frökind fick på måndagskvällen
sin första tennisklubb och den kom_
mer att heta Frökinds TK. Förening_
ens förste ordförande blev Karl_Åke

I Ungh. övriga i styrelsen: sek"
I Anders Westermark, kassör Rolf

I Andersson samt två ledamöter Kent_
lwar och Bo Ivarsson. Vi återkom_
I
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På kaffekalas i de nva lokalerna.

Tennislclubb
i Frölcind
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I
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Kungörelsedelgivning
Söks för delgivning: Delägare i

samfälligheten Slutarp
(samfälld byväg)

i

socken, Frökinds kommun.

Handiing: Kallelse till

sam-

manträde den 2 oktober 1973 kl.
10.00 på Frökinds kommttnalkontor, Kinnarp, angående fastigheisreglering beröran-

de Siutarp lVlarbogården

3:10,

Slutarp Siggagård'en 4:17, Siutarp Backgården 5:41 och Slutarp s:1.
Plats där handliregen håils till-

gänglig: Fastighetsbildningsmyndighetens expedition,
Trädgårdsgatan 41, Falköping.

Tid: 17-28 september'

1973

Falköping 1973-09-10
Fastighetsbildningsmyndigheten
Falköpings lantmäleridistrikt.

!i
bl a utspisades,
med kaffe och dopp av matmamman Birgit Andersson.

kare, vilka

!
;I
Igårhadebarndaghemmet I
premiär och på måndag är I
det dags för Lekskolan att ta
I
sina lokaler i besittning.
Föreståndare för verksam- I
heten är Yvonne Hellström. I
Snart nog skall stugan få ett I
namn. Byggnadskommitten !

I

I
I
I
I
t
I
I
Ir
I

Il^I

Kommunfolk som roade sig med tågbanan var Elof Rehn, Arne Olsson, Sven Änders3on,
Iris Johansson och Carl-Arne Adamison.
\l+-r-t'

rlen nya Darnstugan i
rI rFrökind
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Div. IV Väerergötland Nona
Tibro-Kinnarp 2-1
Muiestad-Skara 1-2

I(arl Leuchovius i Frökind:"

fAIK-Hova 1-3

IFK Skövde-Ekedalen 3-1

I\y regering -*.,Pättre politilc!

Skuliorp-Vinninga l-1
Hjo-Falköpings BK 3-1

I

I
I

jffi

I

*,,nfi

I

t-.'
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Hjo
1711 2 4 40-tS 24
Tibro
1795333-1924
Vinninga 1793526-tgZl
Mariestad L7 I2 638-30Z0
Falköpings BK 17 7 6 4 37-28 Z0
Hova
17 7 4 6 25-19 18
FAIK
1?56625-2716
Skara1855822-37Ls
IFK Skövde 18 6 3 I 24-24 ts
Klnnarp-,,i, .. 'frf 6 Z:'9 2?!37 14
Skultorp 17 6 3 9.20128 18
Ekedalen ta 17 2 ,3 12 lB-49 7
Div. VI Falköping$gruppen

Sandhem-Slutarp 2-0

Äsarp-V.-Kleva 2-l
G. Adolf-Vartofta 2-5
Rapid-Furusjö 1-3
Grolanda-Mullsjö 1-l

ffi

Grolalda

H
"Falbygdsmästaren" i västgötahistorier Anton Warr6n, Kättilstorp, drar en historia för Alf Nilsson, Åsarp, Jerker
Äblad, Kättilstorp, riksdagsman Karl Leuchovius, Ivan Gustavsson; Brismene, och Sven Andersson, Kinlarp,

- Efter 4O år med socialdernokraterna vicl makten finns det äntligen möjlighet att de
borgerliga skall kunna överta regeringsmakten, Äntligen skall vi kanske få eå ny regering
och en ny politik. Allt talar för att vi skall. klara det den hår gången, sa riksdagsma., Ka.l
Leuchovius (rn) vid Frökinds, Vartofta och Åsarps Moderata Samlingspartiers valmöte i Lokat
Fröhind på rnåndagskvällen.
Mötet inleddes med att Ivan
Gustavsson, Brismene, hälsade välkommen, Dårefter passade chefre-

daktör Lars-Erik Linnarsson, Falköpings Tidning, på ati dela ut priset
i FT:s tävling i att berätta västgötahistorier till "falbygdsmästaren"
Anton Warrön. Kärtilstorp.
Riksdagsman Leuchovius inledde
sitt anförande med att betona att de

borgerliga inte bara måste lägga
grunden till en ny politik utan också
till en bättre politik, där socialdemokraterna har misslyckats.

*

Vallöften

Socialdemokraternas vallöften
från 1970 har inte på något sått infri-

ats, sa han.

Inflation
Socialdemokraterna har lovat
att hålla inflationen borta och att höja

-

välfärden, men inte heller

dessa

vallöften har slagit in.
- Socialdemokraterna har också
misslyckats med sin bostadspolitik.
De lovade lösa bostadsbristen men
misslyckades. Nu står lägenheter
tomma trots att det råder bostadsbrist. Men undersökningar har visat
att människor inte vill bo i regeringens bostadsfabriker - 89 procent vill
bo i villa eller markläqenhet. Därför
måste man underlätta för villabyggare som nu måste ge sig i kast med
en väldig byråkrati, med byggnormer, lagar och regler.
.

Soc.ialdemokraterna
exempel full sysselsätt-

till
ning, men
lovade

1410 3 I 44-15
1495 r 35-13
149Z 3 36-14
Furusjö
1490 5 38-25
Ås.rp
1482 4 37-28
Sandhem
1443 7 20-3s
Vilske-Kleva 14 3 3 8 19*28
Rapid
14 2 3 I 16*32
Slutarp
14 2 2 r0 11-44
Gustav Adolf t4 2 I tt 24-47
Vartofta
Mullsjö

Smygsocialisering
måste också bekämpa den
bara stiger. Detta kan skyllas på soci- smygsocialisering som regeringen
aldemokraternas politik gentemot håller på med. Socialiseringen ökar
företagen, t ex löneskatten. Det undan för undan, det ena området
arbetslöshetssiffrorna

- Vi

hur iänge som helst. Markpo.litiken
går också i socialiseringens tecken,
t ex genom expropriationslagen oeh
glesbygdslagen. På detta område
har det gått så långt att det bara inte
kan fortsåtta!
All vår kraft

- Till sist vill jag bara

säga att vi

måste lägga ner all vår kraft under

valrörelsens sista dagar på arbJtet
förattfå en annan regering. Vi måste
sluta upp kring vår kunnige partiledare, sa hr Leuchovius. Vi behöver
ett regimskifte för att få ändringar
tiil stånd och för att den enskilda
människan överhuvudtaget skall få

möjlighet att påverka sin

egen

framtid och inte bara sin egen {tuation utan också samhällets situation. Det behövs en moderat politik
- en politik som säger ifrån. Vi vill
inte ha socialdemokraternas starka
samhälle - vi vill ha starka män-

niskor i stället.
Därför hoppas vi och tror att vi får
vore en annan regering som kunde sker inte öppet
i synnerhet inte
en annan politik efter söndagens val!
skapa ökad produktion och därmed före valrörelsen.
ökat vålstånd.
Riksdagsman Leuchovius tal följ.
- Vad jordbrukspolitiken be- Socialdemokraterna lovade träffar är svarige det enda land som des av en de\att eller frågestund,
också sänkta skatter, men där har ;;;;;.J;lrroduktionsbegränsdär mötesdeltagarna kunde ställa
inte skett någon förändring. Folk- ning. Undan för undan läggs frågor både om kommunala frågor
pensionsavgifterna som försvinner jordbruken ner och det sägs att vi och politik på riksplanet.
får ju till exempel betalas på andra skali klara oss genom import. Men
vägar - företaget kdnske 1ägger på nu år världsmar"knaddasåt förjord- _ Vid frågestunden visade det sig
varorna i stället. Men om vi fick en bruksprodukter föråndrät - ,r' k"r, dock att intresset var störst för landpolitik som gjorde det lönande att ar- vi int6 längie importera billiga livs- stingsfrågor. Vid kaffet underhöll en
beta och om övertidsarbete ej be- medel. Hittills har vi klarat oss åndå utklädd Anton Warren med västgöskulle.hjulen börja rulla ge_norn livaktigt.närlingsliv q d*kti- tahistorier - ett inslag som blev
"stlaffades
'lgen.
'ti'vel(et riplll'eltat.
ga:rör
,
- ,$"$i:t+äa{e, m'ä" a.i'B." intÄ i;å

bästasomkanhändavårtnärlingsliv kommer efter det artdra men det
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Norra Älvsborg's resen'setie
Grolanda*Friscopojk. 1 - 1
Herrljunga *Mullsjö 4 - 1
Ulricehamn-Timmele 5 -5
Hällstad-Kättilstorp 2-5
S.

Ving-Kimarp 2-0

Ving 14 1.0 2 2 38-14 22
Herrljunga 14 7 3 4 40*29 77
Kättilstorp
14 7 3 4 38*28 77
Kinnarp
1463536-3415
Friscopojkamat462 6 37-35 14
Mullsjö
14 5 4 5 28-31 14
Grolanda1454524-2774
Ufricehamn. l!..4 4 6 32-36..12
Timmele
1432 940-63 8
Hällstad
14 3 1 70 22-42 7
Södra

Ulricehamns reservserie
Marbäck-Slutarp 4-1
Blidsberg-Södra Ving 5-1 ,.
Kättilstorp -Tvärred 3 -

1

Hössna:Hällstad 1-2
Trädet-Äsarp 0-2

Blidsberg
Trädet
S. Ving
Mabäck
Åsarp
Tvärred
Hössna
Hällstad
Kättilstorp
Slutarp

12 0 2 48,77 24
10 I 3 39-25 21
14 8 3 3 39-25 19
747 2 5 42-35 16
7472 536-3?16
1452732-36L2
1442 828-3310
1441919-34
I
14 2 g S 24-43 7
14 3 0 11" 19*38 6
1.4

14

I{örnrnlur3l nih,r a str eeket
etter,törlust i, Töhro

Pastorsexp i Kinneved
öppen under veckan 17-22 sept
lördagen den 22 sept. kl.
16.00-18.00 (alltså ej fredagenr

ltltt-?g.
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dålig#tql*l'{4fo'&ÖA.p{Feåiad*Tib*o oehför slil div. IV-e*lsten! kärnpande Kinnarp måittes
på lördagen..Tibro spelade minst av allt som något topplag, och det är endast för,svaret som höll normal
klass. Når emellertid även Kinnarp var dåliga, så får resultatet anses som rättvist.
po..tå..,fev en

Kinnarps-försvaret

Iyckades

länge hålla den tama Tibro-kedjan
i schack, och i 20:e minuten d-ek
dessutom Kinnarp ledningen.
Thomas Westerberg fick bollen på
högerkanten, dribblade bort Sören
Johansson och lyckades ur liten
vinkel valla in bollen via målvaktens
fingrar,
Efter 27 minuter var det dags för
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' Den första halvleken hade

Tibro att kvittera. Göran Larsson,
vanligen stopper, gick fram på en
Tibro-hörna och lycks4.r med en
perfekt nick kvittera.
Fyra minuter senare fastställdes
slutresultatet genom en straff, som
säkert sattes i nät av Sören Johans-

son. Straffen kom efter att

kommer Kinnarp att få problem i
fortsättningen.

en

Ingemar Johansson,

Kinnarps-försvarare dragit omkull
I'orbiörn Lindahl.

I

I

I
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I

3-rumslä9.

sina

ljusa ögonblick, men det hade inte
den andra; då var det mest sparka
och spring, och måltillfällena var
ytterst sparsamt förekommande.
Att döma efter denna match
Skövde,

dömde perfekt.

Tel.

0515/330 93.

Centerns

kandidaten.
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Lena i sitt museum
I
I Slrtu"p finns ett arkeologiskt bit av djurkäke från 1500-talet, t
tand- och benbitar frål yngre stemuseum i miniatyr. Bakom vernåldern, krukskärvor från I
ket står ll-åriga Lena Persson,
Grekland och Jugoslavien för att I
som låtit inreda sin lekstuga till
nu nåmna något.
ett museum i vilket hon samlat
Snyggt. prydligt och över- I
allehanda ting från forna dagar.
Lenas stora intresse vid sidan om
skådligt presenterar hon sina I
skolarbetet i klass 5 är arkeologi
fynd. FIar inrättat en havsavdeioch det är hennes önskan atr om
ning med sjöstjärnor, snåckor I
några år på heltid få ågna sig åt
och koraller.
I
denna sin hobby.
Vidare visar vykort och I
Lenas intresse för den här fribroschyrer att det är ett ornfattid"rr..k""rr,heten väcktes når

hon tillsammans med sina klasskamrater i klass 3 läste om forntidurr. Sornmaren 19?2 fick hon
tillfälle att vara med om en utgrävning i Skara. Hon tillskrev
riksantikvarieämbetet och berät
tade om sitt stora intresse. Hon
fi"k.'anligr svar av Maj Odelberg
och dessutom en intressan! bok

ait studera. Hon ombads ta
kontakt med Sven'Axei

ttaltback i Skara. Giorde så och
småningom fick hongästa Skara'
och ta del av en utgrävning där.
Minnen därifrån har hon samlat

-. bl.a krukskär,vor från

1500-

talet. I Lenas samling finns kopia
av bronssvärdet från Segerstdd,

IITTIII--IIIIIIIEgEIT

tande intresse detta med arke-

och

Falbygdens fornfynd. Ett album
med färgbilder ingår också i mirseisamlingen och så förstås en
mängd klipp ur olika tidningar.
Nyligen kunde vi iTV lyssna till

utdrag ur brev eller kort sr:rn
skickats till vår kung på Helsingborgs iasarett. Bl a tlå en
hälsning från en ll-årig arkeologiskt intresserad flicka. Den'
var från T,ena Pe i Slutarp.
BÄSSE

Gunnar Larsson

Kinnarp
0515 - 331 54

Lutt ra
0515

Tel.

0515/331 39.

Sandhem tog poäng
hemma mot Slutarp
Sandhem tog på lördagen sina första höstpoång, genom att på
hemmaplan besegra Slutarp med 2-0. Segern var fullt rättvis.
Sandhem skapade både många och bra rnålchanser, men ar-slutningarna var mycket dåliga. Ingetdera laget spelade någon bra fotboll.
Sandhem ryckte dock upp sig i andra halvlek, då Slutarp redan
efter 15 minuter verkade som ett slaget lag.

f lq-+'.

Det blev en kalasstart för hemmalaget som redan efter två minuter tog

ledningen på en hörna som Bengt

Gransing nickade i måI, sedan

I

t
I

taktik matchen igenom,

t
!
!
I
I

Sandhem igång bättre. Efter siu
minuter fälldes hemmalagets Peter

l

I

J

121 51

KINNARP: Göran Anderssons bostad

målvakten Bengt Andersson halvtrnissat en utboxiing.
Slutarp spelade med en offside-

I

-

Falköpingsvä gen 22, Kinnarp.
Öppet: Samma tider som Stenstorn

ä

ologi. På egen hand har hon förfärdigat Slutarpsdösen i miniar-yr
3
och en bautasten.
Vi hittar också egenhåndigt
författade små böcker

Falbygdens fornminnen

Arne Olsson

och

Sandhem sprang villigt ocirsnällt i
samtliga fällor. Första halvlekens
spel var annars jämnt, och stundtals
ganska tr'åkigt. I andra halvlek kom
Davidsson, med straff som följd. Stig
Johansson giorde inget misstag, utan
placerade ciensamma med sedvanlig
precision.
Resten av matchen gick till hern-

malaget som hade ett gott grepp om
händelserna, men det var rent upprörande vad det missades framför
måI.

Gästande Slutarp var ett ganska
Jonny
Karlstedt och Peter Jansson. l,agets

jämnt lag, med plus till

tråkiga taktik sätter ned betyget,
men med tanke på tabellplaceringen
må det vara förlåtligt.
Trots dagens 2-O-'rinst karr
knappast hernmalaget vara nöjr med

sin insats. Det är något som inte
ståmmer riktigl. Till de bättre hörde
Crister Andersson och Per Almvärn.

Domaren Bengt Löfgren, Falköping, hade en mycket svår uppgift,
då mycket offside förekorn. Han får
i stort sett bra betyg.

Irrem generu ltoner
slutarps lF-vartofra sK o-13 (o-8)
Målg.: Benny Karlsson 4, Stefan
Brorsson Ll, Kenneth Andersson 2, Åke
Persson 2, Börje Andersson-

Vartoftå fortsåtter att jaga FBK

i

ta-

belltoppen och i mötet med Slutarp passade man på att skafiä sig en förnämlig målskillnad. Bäst i Slutarp och på planen var
Håkan Andersson medan Ake Persson,
Benny Karlsson och Stefan Brorsson var
båst i Vatofta.

Falköpings BK
Vartofta. SK
Grolanda IF
Sandhems IF
Slutarps IF

6
5
6
5
6

5
4

2
1

0

0 2t-5 11
0 40-5 I
3 9-12
3 22-16
6 2-56 0

Kinnarps lF-SlutarPs lF 8-O (6-0)
Målg.: Tomas Wesi.erberg 6, Roland
Jonsson, Kent Bengtsson.
Kinnarp hade inga större besvär med
att vinna derbyt mot Slutarp och genom
segern fick man också förnyad kontakt
med Floby i serietoppen' Bra i Kiriuarp

var Torbjörn Äkesson och

Tomas

760
7 5l
7 42
7 2L
7 20
700

i!'

Falk. BK
Slutarps IF
Grolanda IF

Grolanda

22- 6
40-11

12
11

30*10

7-14
t0-26
2-43

10
5
4

2

Grolanda vanil "bottenmötet" med
Slutarp och genom segern passerade mm
också Sandhem i tabellen. Laget spelade
nu "mognare" än i våras och säkert kan

mm ta flera Poäng innan säsongen är
över. Bäst i Grolanda var Björn Ove Andersson, Torbjörn Andersson, Håkan
Nilsson och Ulf Andersson medan Håkan
Andersson, Ove Karlån, Inge Karlsson,
Mikael Skoglund och Stefan Ekman var
bäst i SlutarP.

Falk.BK
Vartofia SK

J9

Grolanda IF
Sandhems IF
Slutarps IF

DZ

50

0
0
2
3
5

19-5

9

27.-5

7

22-76

5
3
0

9-19

2-43

SLUTARP

4gb.

Trevlig enplansvilla
på stor hörntomt,

*.

byggd 1970 och inneh.

4 rum o. kök,

hall,

badrum och separat
wc. Källare m. gillestuga, tvättstuga m.

tvättmaskin, hobbyrum, förråd, pannfum
m. oljeeldn. Vidbyggt

åb"

å. garage.
ShAREANt<ERhlåF
FASTIGHETSBYR
Storg. 7-9. FalköPing

Tel.

134 25,

bost. 122 48, I35

Kinnemo
kl

söndag

14.00

Div IV Norra

SKULTORPS IF
KINNARPS IF

Kinnarp hade inga stötre besvär att av-

färda Falköpings BK och då efter en
mycket fin första halvlek. Efter paus mattades spelet och inget av lagen kom till
grepp. Bra i Kinnarp var Kent Bengtsson
och i Falköping var betyget godkänt för
Ulf Skogh, Björn Olsson, Stefan Andersson och Thomas Kullman.

IF - Yara SK 4[-6 (f-3)
Målg.: S: Mikael Skoglund 2, Stefan

Slutarpe

Ekman, Conny Schön. V: Tomas Nyberg
3, Peter Larsson 2, Hans Ingebäek.

FlobyIF
KinnarpslF
VaraSK
SlutarpslF
FalköpingsBK
GrolandalF

6
6
6
6
6
6

6
4
3
2
1
0

0
1
2
0
1
0

0
1
1
4
4
6

22-512
32-71 I
1?-10 I
10-18 4
6-14 3
2-30 0

Det är fem generationer på bilden
ovan. I eentnim är farmorsmormor
94-åriga Johanna Jönsson, Vallåkra,
Hälsingboig. T.v. om henne sitter
dottern Märta Hansson, också från
Vallåkra, stående är dotterdottern

,

AFFÄRSLOKAL
hyresledig i Slutarp c:a 50 kvrn.

84

Linn6,a Palmqvist, Falköping och sit-

tande t.h. .

dotterdottersonen
Kenneth Palmqvist. Kinnarp. i farmorsmormors knä lille JimmY' 2.5
må,nad, hennes dotterdcttersonson.
r

t/.r-+1

-

Lagen på Kinnemo söndag

Tel. 331 06.

Kinnarp

Skulrorp

Frökinds TI(

I

Jan Malmström

?
3
4
5
6

K-E Larsmn

I

Harald Stomberg
Bo Jonsson
Kenneth fogelberg
K-G Alvarsson
7 Conny Ousbåck
8 Lennart Andersson
9 Conny Gustafsson
l0 Inge Johansson
l1 Böde Green

rflorl3.
nyhet
i kommunen
På måndagskvållen blev det defi-

nitivt klart med tennisklubb i Frökind. De församlade på Kinnarps

,{frL

&
#
#,

Kullmm.

0

IF - Slutarps IF 2-O (2-0)

Målg.: Per Anders Nilsson

Målg. r Roland Jansson, Tomas Wester-

berg, Kent Bengtsson. FBK: Thomas

tre målskyttrna.

Andersson.

Kinnarps IF
Vara SK

(3-r)

Slutarp och Vara bjöd på en mycket
underhållande och målrik match dår två
kedjeformationer spelade ut två mindre
bra försvar. Bäst i Slutarp var Bengt Anderson, Tony Skoglund och Kenneth
Trygg medan Vara hade sina bästa i de

Westerberg medan Slutarps bästa var
Inge Karlsson, Gunnar Kjell6n och Håkan

Floby

B.grupp 5
Kinnarps IF - Falköping BK 3-t

12 K-Å Jonsson
13 Rune Green

Stefan Johansson

2 Conny Qvist
3 Tony Persrcn
4 Anders Ek
5 Bengt Persson
6 Peter Englund
? Bo Thern

8 Tho;nas Johansson
9 Kenneth Pahnqvist

l0 Thomas Westerberg
1i G'iista Ek
12 Roland Moberg
113 Thomas Carlsson

Smling

pensionat valde styrelse och beslutade att föreningen skall heta Frökinds

13

Kinnemo

Tenniskiubb. Mötet leddes av CarlÅke Ungh, som också valdes till föreningens försie ordf. Övriga val:
sekr Anders Westermark, kassör
Rolf Andersson, ledamöter Kent
Iwar och Bo Ivarsson" Suppl Ingemar Jansson och Tomas Rehn.
Revisorer; Lennart Qvick och Inge

bIå. 2.600 mil. 19.900 kr

röd.

det.

1970
Renault 16 TS
brun. 3.900 mil. 16.200 kr

Opel Rekord 1900
vit, 11.000 mil, ren.
motor, 6.200 kr
Opel Kadett

Beg. bra bllar
Renault 16

Johansson. Förbundsanslutning
skali ske till Svenska tannisförbun-

Årsavgiften fastställdes till 10 kr
5 förjuniorer och 15 för
familjekort. Spelavgiften skall vara
4 kr för seniorer, 2 kr för'juniorer.
Och som junior räknas den som ej
fyllt 16 år. På icke tecknad tid får
junior spela gratis. För icke medlem

1972

Renault 16
grön, 10.500 mil,

för seniorer,

1969

Renault

röd.

är avgiflen 8 kr. Den som så önskar

mil.

1972
18.300

kr

Renault 10
1970
vit. 2.600 mi]. 12.200 kr
Renault 4
1972
grön, 1.600 mil, 12.900 kr

l

Renault 4
biå, 6.200 mil, 4.200 kr

I
I

I
I

12

1.600

ö

+

o
o
o

c

Opel Kadett Caravan1968
7.800 mil. 7.900 kr

röd.

drag, 9.900 kr

får techna abonnemang för längre
tid.
Spelkuponger kommer att finnas
tillgångliga på centrala platser i kommunen. Styreisen fick i uppdrag att
se övel vaktrnästarfrågan inför nästa
säsong. De stadgar som förelades
mediemmarna godkändes.
Vid detta första möte lyckades
man ej vålja ungdomssektion, ej
heller tävlings- och tråningssektion.
En valberedning bestående av C-Ä
Ungh och Kent Iwar skall tillfråga
lämpligå kandidater till dessa poster.
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10.000

Ford 17

1966

mil. 4.600 kr

M

gul, 9.900 mil. 4.900 kr

SaabV4Combi1969
blå. 5.100 niil.
BMC

11.500

Cfubman

kr
1972

blå, 2.500 mi1, 10.000 kr
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AB Bil & Motor
SLUTARP

Telefon 333 30
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Det ljusnade fcir I(innarp
."h'+t'
rnen "*pöket" oroar ännu

1.158

\ iljel,ii. rillsrÄttning

men söndag'
liinnarJrs l[- kornqrer iivcn i fortsätf ningen att få stritla Iör n1'ttrlir IV'kontrakt'
rned 3-l
vann
KIF
gal
ijusning'
en
Iljumbon
Skultorps
ens rnatch 1rå hinnerno nrot näst
bästa periorl
sin
hade
Kilnarp
pap-'p
sultatt't'
var
1-I
på
sin
helt
sgger
lrlats,
och {et var en
på posten'
11{er an{r.:r trlrptaklen or'..t,|.o halvlek d:i också 2-l och'3-l kom sorl brev
sedan bra Englund-nick På hörna

Conny Gustafsson gav SkultorP

1:0 på stra{f r in}edningen

Thomas Westerberg

av

öPPnade

andra halvlek med 2-- 1. Framspelad
av Ek och i något trängt läge. drog
han på skott, som gick genom målvaktshänder och i nät.
Gcista Ek ökade sedan efter åtta
terinsen föll. Eiler klungspei och minuter till 3-1 ocir det blev slutschabbel i Skuliorpsleden hanrn:rde siffror i en andra hah'lek, där
bollen hos Perer Englund' som hitta- Kinnarp under en mittenPeriod
de öppning och kvitteringsmåi blev or..srude, nagot tillbaka ntetr kom
iq"r-, ,rot slutef. Dock hade SkultorP
föl!den.'

matchen sedan "Snria" Johansson
och Tony Persson driellerat, där den
sistnämnde, eniigt domaren, gick för
brvskt tillväga.
i2 minuter hade sPelats när l<vit-

Kinnarp 1åg sedan närmast eri Iullträfl. men inte L.ns Gösta Ek i fritt
läge kunde styra bollen i nät. Här

hadr KIF lörresren "n 1in dubbejchan. llirst Ek i fri pusitiut) och

-

båsta chansen att hvfsa resultatet.
men Lennari Andersson sköt över
målställningen i friiäge.
Inget av lagen gick på toPP i den
här matchen. som var av stor betvdelse för serielortsättningen.

gar oår&iort i

_

)].

var det minst dåliga laget i första och slutet
av andra halvierk och kunde måhäncla förtjänat båda poången,
Slutarpsförsvararna slog ifrän sig för
allt vad de var värda, men i 33:e minuten
tvangs man släppa bollen i nåt. På en
frispark lrån höger höll sig Bo Oskarsson
framme och nickade in 1-0.
Det småplottriga spelet {odsatte, och
fem minuter före halvtidsvilan lyckades
det Slutarp att toffla in en boll. P.O
Gustavsson slog en frispark, Mullsjöför"
svararna lyckades inte få iväg den. ulan

Ek och hans kompisar. Peter

Englund dirrgerade Kinnarpsspelet
från mittfältsposition och kedjan var
jämnare än gästernas.
Hyggliga Skultorpsbet3-g får
stoppern Bo Jonsson och mittens
Conny Ousbäck samt trots allt
"Smia" i anfallet.

Peter Jansson slog den frjrbi Sune Ell.
Andra hah'leken inleddes nred en starh
uppryckning från Siutarps sida. Särsk!i'
var det nåmnde Peter Jansson och R Ätr-

Domaren Kut.t

Augustsson,
Borås, var inte han helier riktigt på

!u.:tol =9ll-y{ pa hugget.
kvarten kännetecknades av
-Den sistaMullsjö-försök
att få in ett av-

be-

dömningen av nårkamPsstrider.

' Publik: cirka

t-,
lllullsjö rf/q

I vad sonr måste betecknas soln höstens
sämsta mateh på Gruveredsvallen delade
Mullsjö och Slutarp på poången. Mullsjö

Skultorp agerade tamt utan några
särskilt vidgade' vyer. I anfallet
körde laget fast i Kinnarps stabila
försvarsrnur, där'lSmia" Johansson
inte kom särskilt långt nrot Anders

topp utan var något osäker i

kr och 8.5 iire. Av sunrnran f .qile"

freretiska

150 personer.

görande måi, men det lyckades alhså inle'

BÅSSE

Det var en väldigt gnållig och tfist

rnatch, och några ordentliga linjer kunde
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och skjLrtning om
skänkta pr.iser.

damernas

skåp,förråd. Vidbyggt
garage och förråd.

Kinnnrpr lF*Vnrroftn SK t-S (O-4)

Ifålsi K: Torbjörn

210
18
to

ÅRSMOTH
pä Pr,nsiotratet. KinnarP. fredagen den 21 sept. kl. 20.00.
Diskussion on.t vinterns arbete.
Alla r'äikomnal
Styrelsen

&
&

des i dsn första delen av malchen då marl

hade ett kraftiglt upelcivertåg. Brå i leget
var Andcr* Karlsson oeh Äke l,nrmon

Lånssatan 19, 541 00
Skövde. Tel 0500''81070
(Även Skaraborgs'

mednn Kinnarp hade sina bästa
Torbjiirn Äkcsscn

banken 0500i108 50)

IF*Kinnrrpt IF 0-;l tt|-JlI
lvlilg: Roland Jans*rn 2, Tomtt

I

-l

Floby IF-KinnarPs IF

åtivst txlh sedan inte släppl{i dtt ifrAn si14
nåHfln g&ng. Bäst i Kinnarp Kent Ben$t$'
son. l)an Simottsnon och Tonas
Westerbe'r{ och i Floby Per Isukssan.
rnålvakt sonr v*rkligerr storspelader, Kris'
ter Nilsson och BcnnY Nilsson'

Slutarps IF*Orolsnda

a o-ac

+

rra. Slutnrp var allt för civerlägsr:t mh mart
spelade rnatchen igenom ut sllla mots'
tåndare efter konstens alla regler' Bäst

5

4

i

3-2 (1-0)

nesson, Per Larsson, K: Torbjörn

I

Åkesson

i

2.

besvär att besegra Kinnarp lyckades man
till sist och genom detta skuggar man Gro-

landa och FBK. Båst i hemmalaget var
Jerry Gegerfeldt, Peier Henriksson, Sten
Ove Eriksson och Per Larsson. I Kinnarp

gott betyg till Kt'nth Johansson och

Torbjörn Äkesson.

henrmalaget var Stefän Ekman, Tony

Skoglurrd och Bengt Anders$$n I gästår1de Grolanda gott betyil till Thonras Nilsson, Ola (iöthlind och Erik Rynelors

Målg: F: Sten Ove Eriksson,Thomas Ar-

Floby slår vakt om sin tredjeplats i
tabellen och trots att man hade stora

Kerrneth

Trygg, Håkan Ändersson.
Även bottenfinalen blev en tri6l histo'

123-613

I

lf fr*0 ('l*O)

Målg: TonY Skoglund 4,

1 30-11 13

2 t7-78
5 13*17
5 t5-27

2

I)eu m*rl:itor1. intresse våntpile *erieli'
naien nrellnn seriens båds toppiag l:l*v
en gunsks !:lek matcir dettå ta$k vhrr åtl
Kinnarprtdun från starttö8 htilldom illiti-

Målg: KIF: Per-Olof Westerberg' KIK:
Per Karlsson.
En jämn och välsPelad match mellan
lvå lag som var mycket jämna. Båda år
också förankrade i slulet av tabellen' I
Kinnarp golt betyq till hela laeet medan
Kättilstorps lagledare ger ett plus till Ingömar Sandberg, Bengt Svensson, Conny
Johansson och Per Karlsson i sitt lag.

8 6
8 6
8 3
I 2
8 I
8 I

i

orrh B*nny Anderssqrtr,

Ftohy

Weslcrl'ert:

Falköpings BI{
Grolanda IF
Floby IF
Vartofra SK
Kinnarps IF
Kättilstorps IK

Åke

vartofta som hade det myckei motigt
under våren inlecldc hösten finl genom
ati lurå Kinnarp på de båda pciingen och
dänngd ta upp sig ett pår platser i tab€l'
len. Segern var firllt råttvis och grundla-

SKARABORCS
MÄKLAREN

Kinnarps lF-KåttilstorPs IK
(l-l)

V:

tersson.

^
lån'
QpFormanliga

e

Äkesson.

L.nrseon 2, Sören Andersson 2, Pelle Pet-

Planerad hörnlotnt.
3

håller

kl. 8.00 StatsPrisskjutning

ECO

Trevlig altan. I källarplan 1
rum, gillestuga, tvättstuga
rned tvättmaskin och torl<-
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Kinnarps IOGT-NTO-förening
2219

3

rum, kök, hall, badrum.

tu

Hälsovårdsnä?nnden.

anordnar lördagen den

byggd 1971 i ett plan samt

4578

Törnning åv septictankår inom Frökinds kommun kommer
att ske l'rån den 24 september ?3' De fastighetsägare som
redan annrält sig behöver ej göra förnyad aumålan'
Nytillkonrna fastighetsägare kan anmäla sig till tel' 33663
senast den 4 clht.

Klnneveds skytt{*förening

I SLUTARP

10

Frökinds kommun

Statspris

VILLA

11

-

I och ined poängiörlusten
förlorade Mullsjö ett poäng till Vartofta,
och om laget siktar på serieseger. så vilJ
det till en ordenLlig och omedelbaI uppryckning.
Svårt i den gnätliga iillställningen hade
domaren Tage Karlsson, Hjo, och helt
lycxad var harr väl inte
inte skönjas.
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