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förening hade på torsdägskvållen
årsstämma i Lokal Frökind. I styrel-
sen omvaldes Herbert Andersson
och Arne Persson, den förstnämnde
som ordf. Kvar i styrelsen står Six-
ten Lindberg, Vidar Sand6n och
Nils Jårneklint. Suppleanter är Elof
Rehn, Ärne Olsson och Artur Zac-
krisson. Revisorerna Carl-Arne
Adamsson och Erik Gustafsson om-
valdes.

Stämman beslutade om hårdare
tag beträffande inbetalningarna.
Vid 1973 års slut fanns inemot 20.000
kronor i släpande ävgifter. För fort-
sättningen skall följande gälla: el-
räkning skall betalas inom 30 dagar.
Påminnelsen utgår om inte beloppet
kommit in och sedan har abonnen-
ten ytterligare 14 dagar på sig att
betala. Om så inte sker bryts
strömmen.

En del diskussioner förekom med
anledning av debiteringen retroak-
tivt för ström. Styrelsen fick oekså i
uppdrag att undersöka debitering-
en beträffande industrin som be-
tecknades som storförbrukare.

Under året har 24 nya fastigheter
anslutits till föreningen. Föreningen
hade vid årsskiftet 549 abonneneter.

Enligt Trollhåtte Kraftverks debi-
teringar för tiden f/9 f972 - 3f/8
1973 har föreningen inköpt 8.049.620
kWh medan på föreningens mätare
avlåsts 6.756 kWh.

Följande större arbeten har ut-
förts under år 1973: Nedtagning av
elledning mellan Risholmen och
Rävkullen. Ny kabel från transfor-
matorn vid Slutarps Industri AB till
elabonneneter vid Falköpingsvägen
mot järnvägen. Nedtagnjng av
kringgående ledningar till Alleblick
som ersatts med luftkabel med kor-
tare sträckning. Flyttning av led-
ningar på grund av vägbygge i
Sköttning. Byggande av ny trane
formator vid Foglagården, Luttra.
Omläggning och nedtagning av luft-
ledning till luftkabel med kortare
stråckning till Tryggs Lillegården.
Byte till större translbrmatorer vid
lokal Frökind, Västarp och renings-
verket. Byggande av högspännings-
ledning till Kinnarps Kontorsmöb-
ler.

Slutarps Miesionshus
På söndag hålles gemensam Fa-

miljegudstjänst för Kinnarp och Slu-
tarp. Gudstjänsten blir också .av-
slutning på den barnmötesvecka
som hållits. Pastor Algot Karlsson
medverkar, samt barnen och lärar-
na. Det blir offerdag för verksamhe-
ten.

Kinneveds
församlingshems-
s :3 tF t ,d,# .! df .?
årsmöte i- Lokal Frökind ons-

Glansmatch au Ki";ä;p
nten 1 -S mot SÄroes lund

.Trots ått Kinnarp förlorade med 3- I -or SAog*(iorrd på lördagen
på Larve utmärkta träningsplan var det fiirlor:arna 

"orn 
L3öd på J"n

bästa fothollen. Kinnarp spelade nåmligen en ursökr fotbolt iförcta
halvleken och Skogslund blev stundrals utskåpade och därför kom
Skogslunds ledningsmål efter 35 min spel som ån verklig kallduech.

Efter paus tog Skogslund hand Ta : __ _ I
om spelet även om Klnnarp lyck- I\lnnafp SfOg
ades kvittera, men det hjälpte föga I O
*i"ii""ffläxi":"å"j,:'n.liJT:ll Sa nd hem
sades också att Skoeslund skött
konditionsträningen p{ ett förnäm- Kinnarp besegrade i går kväll
ligt sätt. Sandhem med 5- 1 i matchen i

r skogsr'nd gforde Bertl sjun- ilJi$rT;#ål?.T*1f;'?;il,[äff
nesson en fin insats på mittfåltet och Benny Carlqvist 1. Sandhem:
d€tsamma kan sägas om Citista Ek i Kjell-Äke Thur6n, straff.
.6,rnnarp .som ocksä svarade för la- Resultatet var rättvist. Bästa spe-gets, enda_måI.-,Skogslunds mål lare i Kinnarp: målskyttarna såmtgordes av Bo Fahlgren, Conny Frii Bengt persson i miitenförsvaret.
och Inge Lennartsson. Bästa Sandher4sspelare: mv Hans
__ 

Domare var Björn Kjällgren, Funck samt K-Ä t'huren och Chris-
Vara. ter Andersson.

Slutarprvinet
I lördagens vårpremiär påTångavallen

drog hemmalaget Slutarp det längsta
strået i uppgörelsen mot Vedum och
vam med säkra 3-1. FT-sport har varit i
kontakt med Slutarps lagledare Mats
Andersson, vilken hade föliande att säga
om denna uppgörelse: "Vi saknade i
dagens match blmd annat Christer
Stenkvist, Peter Jansson och Roger dn-
dersson, men spelet gick trcts detta hygg-
ligt. Styrkan låg denna gång i fyrbackslin-
jen, dår Thomas Rehn ch .Icnny Karl-
stedt kan noteras för lma insatser. Även
på mittfiiltet gick det bra, där Ingvar Jo-
hansson och Kjell Karlstedt får goda be-
tyg. I målet svrade Gustaf Eckerlid för
en gedigen insats, säger en mycket nöjd
lagledare och avslutar med sitt lags mål-
skptar vilka var: Per-Olof Gustavsson,
Thomas Andersson och Kent Ahlberg.q/.1-fq. cEsoN

KEDJEHUS
i Slutarp, Guilringshus typ Ly-
an byggt 1971 till salu.
Tei. 0515/334 63.

_-Ninnmps lF A: Tommy pettersson,
Christer Johansson, Tony persson,
Bengt Person, Anders Ek, Benny Carl-
qvist, Kent Bengtsson, Thomas Johans-
son, Kenneth Palmqvist, Thomas Wes-
terberg, Anders lvansson, Thomas Karl_
sson. Roland Janson. Match mot Jämås
IK. Samling caf6et 8.30 i dag.

Klnnarp B: Stefan Johansson. Steve
Carlsson, RuneTorstensson, KentBenrts-
son, Rolf Andersson tr, Tomas Cirl-
sson, Roland Jansson, Gtista Eek. Tomas
.Mölerhag, Rolf Andemson I. Uno Carl-
sson, Ove Nilsson, Dan Simonsson.
Match mot Slutarp B. Samling Kinnemo
annand 9.30.

Lokal Frökind
Långfreclag 19.00 SANG-
cUDSTJÄNST. Rydberg o.
sångare från Äsarp. OfTer. Vål-
komna!

JAKTSTIG
anordnas den 15/4 OBS Axtorp
Kinnarp, anmälan 9- 14

KM den 13/4
mellan 10-11
Klnneveds JVF.

KINNEVEDS pastorat: Kinnevects
kyrka påskd 14 högm, Hagnerud,
kyrkokören. Onsd 9.30 KB. Torsd
9 o 14 KB i LF; 15 Slutarps syf h
Aina Andersson. Fred 17.30 min i
LF. - Vårkumla kyrka påskd
10.30 fam.gudstj, Hagnerud. -
Börstigs kyrka påskd 10 högm,
Malmensten, kören, - Brismene
kyrka annand påsk 11 högm,
Hl{N, Ilagnerud. Onsd 14 Bris-
mene syf h Ester Larsson, Börs-
holmen.

Kinnarp-s rrrirsionehus: Tisd 18
UV.mötel '
'' Slutarps -ru"iå.1;hu"'f 'Shd "rs
gudstj, G llaag, Rydberg, offer för
SAM. Torsd 19 sym hos Ester J
Falk.

Sroretryk liir Slutarp
Om talesättet dålig generalrepetiiion ,

lyckad premiär gäller, så torde detta be-
tyda en bra inledning av serien för Slu-
tarps del. Påskaftonem genrep mot Herr-
lunga gåv näm.logen till resultat en för_
lust på hela 0-5, och om detta såuer Slu-
tarps Iagbas Mats Andersson till F1-sporr
följande:

- Herrl.iunga var ett rnycket bra lag
och de var betydligt'snabbare på bollen
än vi. Mitt lag gjorde dock en hyfsad in-
sats men det kanske korumer att bli nå-
gon ändring i laget tili seriepremiären
mot Borgunda. Det fanns väl i denna
match inte någon spelare som kan såttas
före de övriga, slutar Mats Andersson
som trots nederlaget såg ljut på fiamti-den. t9&- ?rr. 

cESoN

Torvmull
.löspackad i 80 I säckar. Ogöds-
Iad 6:-/styck. Gödslad och kal-
kad 8:-/styck. Försäljning även
under kvällar och helger.
Kqrbo Torvströ{aprik, , 1

Kinnarp Tel. 0515/38540.

KII{I\ARP FORLORADE iofq

nÅTURR MoT JÄRPÅS 
.T.

Sorn ett prov totalt utån värde och
en match man helst vill glömma ka-
rakteriserar Kinnarps lagledare
Marthel Johansson den tillstållning
som Kinnarp och Järpås bjöd på i
Norra Härene på påskaftonen.

3-1 (3"0) vann Järpås med, se-
dan Kimrarp fått en synnerligen
olycklig öppning. Spelarna åkte
buss till bortamatchen. alla utom
målvakterna och'en utespelare som
med sin privatbil körde vilse och
kom fram först när matchen pågått i
20 minuter. När de kom fram hade
Järpås gjort sina tre måI.

- Vi fick spela för halv maskin
hela tiden, säger Marthel Johans-
son, och detta på grund av en syn-
nerligen dålig domare. Han tillät
allt, och detta utnyttjades till fullo av
Järpås, men taktiskl rnte av mina
sperare.

- Thomas Westerberg t.ex. blev

nersparkad två gånger innanför
straffområdet av målvakten men ln-
te ens avblåsning. uetta glorcle att
spelet hela tiden blev olustigt och
våra kedjespelare vågade inte spela
ut för fullt, ingen ville ju riskera
skador inför premiären nåsta helg.

- Det mest underliga av allt, fort-
sätter Marthel Johansson, var att
man inte ville uppge namnei på do-
maren.

Ja, olustigheterna giek så långt att
Kinnarpsledningen övervägde att
bryta matchen och åka hem.

Kinnarps mål gjordes av Benny
Carlqvist, som var en av lagets bät-
re spelare. Marthel Johansson vill
också framhålla Christer Johansson
i fyrbackslinjen, medan han säger
att ingen kedjespelare kunde göra
sig själv rättvisa.

- Låt oss glömma hela spektak-
let, slutar Marthel Johansson, och
enbart vara tacksamma ö\'er att
ingen blev skadad.
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Jaktstig?n,o,,
. ,r -il.
L AXtOraI
200 deltog i söndagens jaktstig.i

Axtorp. Här resultat:
Prislisra Jaktstig: 1) Per Jo-

hansson Uddevalla 98 Poäng; 2)

Bror Martinsson Trollhättan 97; 3)

Erik Karlsson Limmared 97; 4)

Svante Karlsson KYmbo 96; 5)

Benet Martinsson Uddevalla 96; 6)

Runå Fritsson Ullared 96; 7) Håkan
Johansson Habo 96; 8) Lennart Ah-
lin Tibro 96; 9) Bengt Alfredsson
Åsarp 96: 10) Göte Brorsson
Liunäsarp 96; 11) Sture Lidborg
niiXsUerg 96: 12) Anders Ludvigs-
son Tibro 95; 13) Göst-a Persson Sä-
tuna 93; 14) Sten^-Äke Isaksson
Blidsbere 93; 15r Äke Johansson
Falköpine 92; 16) Kjell Knutsson
Nödinee 

-92; 
171 Aste Falqvist Floby

92: l8iHarald Svensson LjungsarP
91; 19) Kjeil-Åke Helistadius Herr-
liunqa 91; 20t Rolf Andersson Skara
!i0: 2tr Helee Classon Sätuna 90: 22)

Gunnar Hälldin Göteborg 90; 23) K
G Sandberg Habo 90.

Damklassen vanns, av Ulla-Britt
Martinsson, Götene 73 P.

Harbana: 1) Arne Häander Dal'
storp 46 p; 2t Bertil Sandberg Herr-
.ljunåa 42; 3t Egon Persson Tida'
holm 41.

KM: 1) Gunde Joha4sson 99; 2)

Åke Blom 94; 3) Eengit Akesson 94'
Skeet IO skott: Bengt Alfredsson

Åsarp lo träff; Äke Johansson Fal'
köoine l0: Stiq Johansson Uddeval'
la'r0l Jan-Äke Bengtsson Herr-
liunsa l0; Aste Falqvist FlobY 10.- 

Skeet 25 skon: Gunnar Ceder
Vartofta 22 träff; Bror Martinsson
Trollhåttan 22.

Lastävlan: l) Sätuna lag I 430 P;
2; Habo lag I 408;3) Habo lag 2 399;

4) Göteve ggZ; S) Pritsberg 386; 6)

Tidaholm lag I 384; 7) Vilske 375; 8)

Tidaholm lag Z ISS; 9) Sätuna lag 2

354; 10) FalköPing 324 P'

Borgundas vassare
avslutningar tt/u-Vl.

avgjorde i Slutarp
!lut:rr,p föl,lor.arlt i strir'lrrerIiörcn t'fter. en i st()l't sell jiitlrr rtrrtf lt

varl giiller spcll'iit'rlelningt,n. olistr.rn:r Bolgrrnrla hude rlock \ilssAf('
:rvslulninsll rilkel konr alt argiira. Rt'sultalet bltr allt"r'r 2- I i giis'

trlnas lirviir clitr rlt't att ställningen i paus vrrril I - | '

Äldcrufördelnlnlen I Klnnarp
Vid den EcnBst€ folk- och boctada'

råkninEen var.av den till 8å5 p€råo'
ner upprående befolknlngen I tåtor'
ten Kintiarp 4J pojhar och 38 flickor
i åldrarna Ö -+ hr, 35 Polkar och 37

fliekor i åldrarna $-0 år' 28 pojkar
och 21 lllckor i åldrarna 10- 14 år' 29
ynglingar och l9 lllckor i åldrarna
ls - tg Ar. 35 mån oeh 49 kvlnnor I

åldrarna 20*24 år, 42 mån och 85
kvinnor i åldrarna 25-29 år' 31 mån
oeh 26 kvinnor i åldrcrna 30-34 år,
24 mån oeh 20 kvinnor i åldrerna
35-38 år, 19 mån oeh 2ö kvinnor I

åldrarna 40-44 år, 26 mån och 2ö
kvinnor i åldrarna 45*tl9 år' 23 n,än
oeh 30 kvinnor i åldrarna 50-54 år'
2? mån oeh l! kvinnor I åldrcrna
55-59 år, lB män oeh 11 kvinnor i
åldrarna 60--64 år, 11 mån ösh I0
kvinnor i åldrerna 05 -69 ål' 2l mAn
och 16 kvlnnor I åldrarna 70'74 Ar,
8 mån oeh 8 kvinnor i åldrarna
?5-?9 år, 4 mån oeh 6 kvtnnor i åld-
rarna 80-84 år BBmt 3 mån osh 10

kvlnnol l åldrarna fr o m 8ö år oeh

Iiorgund:r inledde starkt och re-
dan efler åtta i.nin'rter låg första bol-
len i ht'nnralag,els uåitmaskor. Det
vi,rl Haris Palttrlrorg sour på en fin
uassninq Luf sir liiriri Eckerlid i SlLr-

ialpsmålet ,clr ,,1,,r: bollt'r r i den
tomma buren.

Slutarps keclja hade' sr'årt att få
n:igot giv:rtlde satrrspel och äve:r på
nrittfälrei girk clei dåligt.

I30:e minuten lychades man dock
få hål på gästernas försvar och det
var Leif Ekbohm som svarqde för
den avsiutande sParken, som gav
1- 1.

I andra halr'leken hade Slutarp
r,äl så rnycket av spelet söm gäster-
na och kunde notera bl.a. en farlig
frispark och en del hörnor.

Kontringarna av Bot'grtnd:r var
dock ständigt larliga Just sonl rnan
var instålld påi l-1 i miltchetl kom
Borgunda upp i ett strabbt anfall
med Bo-Inge Einehag och Hans
Palrnbo|g som hrrvucltigurer oclt
efler en del trassel frarnfiir hetnnra-
buren, kunde clen lötsttrånlrcle sät-
ta bollen i nät. Av rnatchtiden åte't-
stod då nio mitrttter och gristertra
hade ingen svårighet att sia vaki orn
ledningen undcr denna tid.

Bra tillgångar i Borgtn-rda var de
redan nämnda målskyltarrr:i sarlt
Anders Larsson och Iyrbackslinjens
Lars Gustavsson och Lennart Ar-t-
dersson.

I hernmalaget går de bästa bety-
gen till Tom:rs Rehn. Per-Olol'Gus-

lavsson och Kjell Karlstedt i de bak-
le leden. På rnittfältet och frarn åt
var det lite tunt, rnen Roger An-
dersson jämte Peter Jansson fötsök-
te ta sig lranr, åven onr de inte lyck-
ades lrelt.

Geron Jonsson, Falköping,dömde
utar-i klander.

(lr.son

I Fö""r-iirg"högrid i Axtorp 
I

I Till samlingen i Axtorp i morgon, I

I fredag, är alla hjärtliE$ välkomna in- |
I te bara oensionärerna. För under- |

I hått.;rgå.r svarar musiklärare Ted I

I Rosvall. Som vanligt blir det kaffe- |

I samkväm. Samlingen ledes av kh I

I uasne'ud. urlit1.. _l

KINNEMO
Söndag kl. 14

seriepremiär div IV Västra

Trollhättan FK
KinnarPs lF

Matchbollen skänkt av

Kinnarps Lagerlörsä\ning

Nvtt kontralct
./

I{innarl}s mål
t_

Ovisst med Tony
- Vi siklar i första hand På

nytt kontrakt med den västra div
IV-gruppen, som blir en nY be-
kantskap för oss.

Den som säger så är lagleda-
ren för Kinnarps IF Marthel Jo-
hansson. Han iror att hans lag i
siorr seti håller samma standard

t;h.tq.

KlF-ordföranden Gösta Andersson omgiven av t.v. Kenneth Palmqvist och t.h. Bengt Persson' Det snackas

rnycket fotboll i det Kinnarps kvarter där de här herrarna bor.

som i fiol. Bo Thern oeh Peter
Enelunä har låmnat klubben för
spel i Hånger (div VI) resp. OIs-
fors (div IVi I stållet har Kinnarp
fåti mittfäitaren Benny Carlqvist
l'rån IFK Tidaholm och Trädets
anfallsspelare Anders Ivansson,
båda två finns med i den premi-
ärtrupp om fiorton spelare som
presenteras.

Benny har redan visät sig bli
en fin tillgång både som trähare
och spelare och just mittfältsde-
len har för närvarande fin styr-
ka. I vänskapsmatcherna har
resultaten växlat - vårinled-
ningen var stark, men efter fle-
ra hårda träningSpass har det
blivit sämre insatser i de senare
träningsuppgifterna.

Inför morgondagens premiär
mot Trollhåtians FK år det ett
frågetecken för Tony Persson
som råkat ut för en muskel-
sträckning.

- Vi hoppas dock att han
kommer att spela, sägei Mart-
hel. Samme Marthel {ror att
Gerdsken och de två Väners-
borgslagen blir den trio sorn får
strida om förstaplatsen.

Trollhättan kommer till spel
på Kinnemo utan två av sina
främsta kort. Nvförväruet från
Djurgården;-Tommy Andersson,
är inte spelklar förrån på mån-
dag rlt och ntålspottaren l.en-
nart Ögren från Skogslund är
skadad. Trollhättan blev sexa i
fjoi och siktar på övre halvan i
år. En del problem med skadade
spelare har gjort'att laget haft
det lite motigt på sistone.

BÅSSE



$TRUM

Det blev en mycket föniktig premiär på Kinnemo i söndags dår Kinrrar'Ps IF:s rlebut i tlen västra

gruppen av div IV slrrtade rr".i-Iö"h"t l-O mot gåstande'Irollhättans Fh. När f1'ra minuter var kvar att

"p"t. n.l gåsterna straffspark sedan en KinnarFsförsrarar'€ stoppar (lhrister Mollcrg nred ojusta rnedel'

F.ank Ro"-"n.lahl stegade'fram, slog rill och boilen for in i nåtmaskorna - rullgarelinen ner f?ir hemma-

pojkarna.

Det blev ingen större debuttill-
ställning i fyran och ingen hade väl
klagat om hemmapojkarna avgått
med ena poängen från arenan. Det
fanrrs chanser till det - en i lörsta
halvlek då Gösta Ek smälldqbollel i
stolpen efter 27 minuter' A andra
sidan kvitterade gästerna den chan-
sen genom ett stolpskott i 32 ninu-
ten.

Spelet fördes inte särskilt fram-
gånqsrikt i andra halvlek heller ulan
Jet var mest nå-måfå-bollar och irrte
de där spetiiga formuleringarna i

slutet på anfallen. Ingvar Rusth ha-
de en bra chans efter halvtimmens
spel, men vi får inte heller glöInma

Besvikelse kan uttryckas Pa
många sätt. Ett här av Gösta Ek
sedan han prickat stolPen med
ett skott.

den möjlighet Thomas Westerberg
skapat på nick några minuter tidi
gare.

Efter straffn'rålet tillskansade sig
Kinnarp flera hörnor, men de blev
resultatlösa.

Kinnarpsförsvaret kan känna sig
tillfreds med dagen och speciellt gäl-
ler det målvakten Tommy Petters-
son som stod för flera fina ingripan-
den. Däremot blev mittfältet en be-
svikelse och kontakten anfall-mitt

var inte lysander. Frågan är om inte
Tony Persson i sitt agerande var
alltför defensiv ftir att ge sina kom-
pisar Carlqvisi-Johansson rätt.r
-ctödet.

Dirigent i Trolihåttans försvar var
Gunnar Karlsson och frilmåt hand-
lade det då och då om Cl'rrister Mo-
berg och Hasse Adebahr.

Domaren Kjeil-Ake Magnusson,
Skövde, hade ett gott grepp om
händelserna 

Råsse

L&nn,ud,eböl
IDro,e|r- öl

.Sl,og rulln,t
- J aE blev bländad'i,bä"kspe gelff on' tiit.r, .b* f a

-lgnoffrrnie- *kiile n:ta.g- d iuc ki-t kä n d ej$ .r,g t"9

dugg. Det uppgav vid polisförhöi en tjuSjoåring f
Falköping seelan han i mitten på mars s nt med
en bil viel Slutarp. Ynglingen sorn saknar k

tsh-il.

Det var den 15 mars som yngling-
en vid ett besök hos släktingar utan-
för Falköping olovligen lå,nade en
bil som stod olåst och med tänd-
ningsnycklarna i. Ynglingen körde
till Falköping där han blev bjuden
på fyra burkar mellanöl av några
kamrater. Det var när han skulle
köra tillbaka med bilen som han fick
en sladd och bilen slog runt. Yng-
lingen hävdar att den bakomvaran-
de bilen genom att köra på helljuset
blåindat honom i backspegein, o.ch

att han därför förlorat kontrollen
över bilen. Att han skulle varit på-
verkad av alkohol förnekar han be-
stämt.

AUBROTT
Slularp,
N. Asarp,
Grolanda

På grund av stationsarbeten
kommer kraftleveransen att
vara.. bruten ;öndagen den
28.4.1974 kl. 08.00- 13.00 för
abonnenter tillhörande Slu-
tarps ekonomiska förening för
elektrisk distribution samt sön-
dagen den 28.4.74 kl.
08.00-08.30 och kl. 12.30-13.00
för abonnenter tillhörande
Nora Äsarp m.fl. edf. och Gro-
landa m.fl. socknars edf.
Kraftverket förbehåller sig
dock rätten att kunna spän-
ningssätta anläggningarna när
som helst under ovan angiven
tid.
Trollhätte Kraftverk.

Våren
hälsas

valborgsmässoafton vld Lokal
Fröklnd kl. 19.30. Precls.

Talet till Våren av kom, Bengt
Kullenberg, Skarstad. Sång av
Kinneveds Kyrkokör och ung-
domskören.
Balettuppvisning under ledn.
av Kersti Koldberg.
Reseskildring i ord och bild
från Israel av Bengt Kullen-
berg.
Kaffeservering. Majbå1.
Till talrikt besök inbjuder
Klnnevedg Rödakorskrets

Lagen på Kinnento söndag
TRoLLHÄITANSFK KINNARP

t) Lerrnart Widån l) Tommy Pettercson

?) Roger Ringfeldt 2) Christer Johansson

3) Ingvar Larsson 3l B"O' Engstrand

4) Gunnar Karlsson 4) Bengt Persson

5) Cåågan Larsson 5) Anders Ek
6) Frank Rosendahl 6) Benny Carlqvist
?l peter Preisz ?) TonY Persson
8) Bertil Eriksson 8) Thomas.Iohansson
9) Jan Ludvigsson 9) Kenneth Palmqvist

lOt Christer Moberg l0) Thomas Westerberg
l1) HasseAdeborg : ll) CxistaEk
l2i Ingvar Rust l2) Anders Ivansson
13) Tommy Waihinger 13) Thomas Karlsson

14) Kent Bengtsson

Domare: K,-Å. Magnusson, Skövde Samling Kinnemo 12.30

GAMMALDANS
i Lokal Frökind

f ördagen den 27 aPril kl. 20.30

Musik:AXg LINDVALLS
Servering. Medlemskontroll.
Inträde 12:- kr. lnget förköp. Välkornna!

Frökinds GDV

nu åtalats ftir olovlig körning och rattl"v
rt har



LACKERARE
ELLER SLIPARE
anställes omgående till vår lackeringsverkstad för stolar. Arbetet
passar även utmärkt för kvinnlig arbetskraft.

AB Kinnarps Kontorsmöbler
Kinnarp, tel. 0515/333 70, bostad 333 39, efterfråga Lutz Hofbau-

BROVALLA
Lörd. kl. 15.00

SLUTARPS IF-
VALTORPS IF

Lörd. kl. 15.00
Söndag kl. 10.30

TrädEt B-Valtorp b

Matchbollen skänkt av Bil-
firma Gustaf E. Johansson.

IDia lV Vii,strat b/q-T-

M eriterand,e Kinna,rp s se ger
ntot hemmusturku Ahlufors

J
tÄf,VÄnCnft) Kinnarp tog sin första poäng för året i tliv. IV-fotbollen och gjorde der på etr

mycket övertygande sätt. 3-0 borta mot Ahlpfors rnåste betecknas sorn en överraskning, och
det var ingen som helst tvekan orn att rätt lag vann.

Tipspromenad
i Slutarpsöndag
Start 10-11.30 från Tångaval-
len.
Kaffeservering - Välkomnal
Sf F:s dainklubb ailq,1rt.

FRöTfiND

Ahlafors är mycket svårslaget på
sin egen arena och har bara förlorat
hemma en gång på drygt två år (0- I
mot seriesegrarna Tun i fiol). Ahla-
fors åir också känt för sitt starka för-
svar, men Kinnarp avlivade mycket
effektivt båda myterna om Götaälv-
dalslaget.

- Det är bara att glömma den håir
matchen och börja om från början,
säger Ahlafors lagledare Kjell
Lundgren. Kinnarp vann rättvist,
det finns ingen anledning att förne-
ka.

hinnarpe lF AJagr Tommy Petters-
son, Christer Johansson, Bengt Persmn,
B O Engstrand, Anders Ek, Eenny Carl-
qvist, Tony Persson, Kenneth Palmqvist,
Gösta Eek, Thomas Johansson, Thomas
Westerberg, Thomas Karlsmn, Ander6
Ivanspn.

Match mot Ahlafors IR. Samling lördag
cafdet 12.30.

Kinnarp B: Stefgn Johansop, Jar5
Gunnarsson. Rune Torstensson, RolF
Anderson Il,.Tgmas Carlsson. Anders
lvansson. Roland Janssn, Roland Mo-
berg, Tomas Mälerhag, Ove Nilsson, Un<i
Carlsson, Rolf Andersmn I, Lars Holm.

Match mot Skövde FF. Samling sön-
dag l0 Kinrremo.

Slutarps I F A-lag: Gustav Eckerlid, P
O Gustavsson, Kjell Karlstedt, Jonny
Kailstedt, Tomas Rehn, Ingvar Johans-
son, Crister Stenkvist, Peter Jansson,
Roger Andersson, Leif Ekbom, Tomas
Andersson, Kent Ahlberg, Jan Anders-
son. , ,,:,j" ".:-rr -. : - ,! .j ! l:r

Match borta ,;irot Valtorp, .sarJrJing
Tånsavallen 13.30 idae.

Sl"urarps ll' BJliÅ,'Bendt Anderbson l.
Börje Gustavsson, Lots Hofbauer, Ulf
Karl6n, Bengt Andersson II, Leif Svens-
son, Bengt LIermaroson, Lennart Ecker-
lid, Aif Adamsson, Tony Skoglund, Jan
Andersson, Dan Ola Sand6n, Kent Ahl-
berg, Kjell Conradsson.

Match Falevi 13.30 söndag. Samling
Tångavalien 12. Ev. återbud 33129.

Kinnarp tog kommandot från bör_
ian och vår oer speltörande laget i
första halvlek. Dät blev ocksi ut-
delning två gånger. Båda målen var
kontringsprodukter i lägen då Ahla-
fors försökte sig på anfallsspel.

^1-0 gjorde Tomas Westerberg
efter tio minuter, och en kvart senal
re sprang sig Gösta Ek fri från mitt-
linjen och slog in 2-0.

I andra halvlek blev det mest spel
på mitten. Ahlafors fick något mer
att säga till om ån i första halvlek
men skapade inga chanser. Istället

Slutarps Billackering- 
Tel. 332 13 . u

Utför all.slags billackering,
polering och vaxning

blev det 3-0 i mitten av halvleken,
det var Thomas Westerberg som
slog till igen.

Thomas tillhörde förgrundsfigu-
rerna i Kinnarp, Kenneth Palmkvis'"
jobbade starkt på mittfältet och Be-
ngt-Olof Engstrand var den sam-
manhälande kraften i en stabil fyr-
backslinje.

Ahlafors var svagt över lag.
Lars-Inge Andersson och Roger
Ohlsson - i vanliga fall två av seri-
ens bästa mittbackar - var högst
miinskliga den här gången.

rcTipapromenad
77 personer deltog i söndagens

tipspromenad i Slutarp med SIF:s
damklubb som arrangör. Elva rätt
hade Mats A4dersson, Slutarp, och
tio rätt Cart-Åke pngh, Sluti4i och
Bengt Karlsson, Äsarp. På barnfrå-
gan segrade Maria Qvarnström,
Falköping,och Lotta Forsberg, Slu-
tarp, båda med tolv rätt. Skiljefrå-
gan var 4.05 kr.

Vuxenraden: xxl ll2 x2x 121.
Barnraden: xxl 1x2 ll222x,
Vinsterna kan avhämtas hos

Samuelssons.

Kinnevede RK.krete
anordnar vårfirande vid Lokal Frö-
kind i kväll. Komminister Bengt
Kullenberg,Skarstad,håller talet till
våren och Kinneveds kyrkokör
samt ungdomskör medverkar med
sång. Därefter hålles en balettupp-
visning under ledning av Kersti
Koliberg och komminister Kullen-
berg ger en skildring av en resa i
Israel.

I7;.. ,

^Lnnarpslagare I

till rihsfin:al :!;,. I

Det blir Sven Simorosn, Kinn..p, I
som i höst får försvara den skaraborgska
ärm, när Svenska Jaktvårdsförbundet

Kinneveds
Rödakorskrets
anor-dnar pensionärsträff torsd.
den 2 maj kl. 14.00 å Kinnarps
pensionat.
Pastor Torbjörn Lantz, Floby,
medverkar. Bilskjuts kan ord-
nas. Tel. 332 40.

Kinneveds Rödakorskrets

genomför firnlomgången i en landsoinfat.
tande tävling i jaktvårdskunskap.

Sammmlagt tävlade i länet 167 jågare.
och Sven Simonson var den ende som
lyckades erövra full poiing. Tävlingen i
omfattade 60 frågor, men då en av dessa I*11,så räknades endast Ee. 

I



BIlEil PRESSET
ös:n RosoR övm:

RETÄUE5.

- Så ska en begåvad
småbil byggas! utropar
tidningen Se.

Vi Bilägare säger bland
mycketannat:"....
ovanligt vettig och
synnerligen intressanf. "
- Den är en lvcklis
kompromiss mellaä nytta
och nöje, en småbil som
kommer att stå sie. skriver
Teknikens Värld.-

Sällan har en nv bil fått
så mycket berömbch slagit
igenom så snabbt som
Renault 5. På kontinenten
är den efter knappt ett år'
redan på god väg att bli
en ny lolkvagn. De sonr
provkört vet varför.

ONENAUlI

Bil & Motor
SLUTARP

Tel. 0515/333 30

,s/'t
-t4t.

Har du tänkt på htrr nöida alla
är som kör 

- 
framhjulsdrivet.

Hursärnadom talat om den fina
väghållningen, om sidvindssta-
bjliteten, om oLänsligheien för
snömodd och halka. I{ar du
t:inkt på det. Vet du varför? Har
clu nåäonsin eiort en reiäl prov-
körniie i ei framhjtilsdriven
Renaul[. Renault som .åir värl-
dens största tillverkare av fram-
hiulsdrivna bilar.

RENAULT 4 och 5: Små utanpå,
rymliga inuti. Stor lucka bak,
svälier mvcket. Bekv;nmersfria
och iåliga. Är billiga i drift, bil-
liea i skatt och underhåll. Prov-
kärredan idag, så du kan få en
klar uppfattning. Välkommen.

OREtlJAU[T

@ä'*'J1,,
Telefon 0515/333 30

Leif Ekbohm, lf:a g-S Peter Jäns'
son.

Domare var Sten Holmberg.
Frösvi.

.ftt SLUTARP
,.rL Trevlig enplansviila på

?'/l*:- stor hörntomt, byggd

afQ. 1970 och inneh. 4 rum o.

kök, hall. badrum o.

db ,.p. wc. Källare m. gil-

4fu lestuga. tvättstuga, hob-
byrum, Iorrao, pann-

& rum rn. oljeeldn. Vid-

.4 ll*{_i""9'
Öetra Skanborge rercmerie

Vartofta-Hörnebo 6-2
Falköping- Ransberg 10- f
Mullsjö-Brandstorp l-3
Skövde-Kimarp 1-5
Borgmda-Fröjered 3-5Vårgårda

Trollhättms FK
Gerdsken '
FBK ', | .; .'

Kinnarp
Vänersborgs IF
Hol
IFK Vänersborg
FAIK
Tråvad
Ahlafom
IFK Trollhättan

Valtorp
Iarv
Borgunda
Folkabo
N.Vånga
Kvänum
Grolanda
Rapid,
Slutarp
Kättilstorp

Div VI Falköpingsgroppen
Larv-Kvänmr 3-?
Nona Vånga-Grolanda 0-4
Valtorp-Slutarp 9-3
Borgunda*Rapid 1-0
Folkabo*Kättilstorc 10-3

l'alköpinge reseryserie
Valtorp-Trädet 3-2
Kättilstorp ; Sandhem 2- 6
?omten-Floby 2-6
Falköping-Slutarp 3-l
Äsarp-Rapid 1-3

,2

2
2
z
2
2
2
I

2
2
2

0
0
.l
t1

0

0

2

2
l-

,1

0
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

4

4
3

2

2
2

0
0
0
0
0

02

4-t
?-o
5-2
3'2
3-1
3-3
2-4
2-3
L-2
4-6
3-6
t-J

,t
t,
22
21
2l
2t
20
20
20
20

Kinnarp
Fröjered
Brandstorp
IFK C
Vartofta
Mullsjö
Hörnebo
Skövde FF
Raroberg
Borgunda

hapid
Floby
Sandhem
FBK C
Trädet
Slutarp
Tomten
Valtorp
Äsarp
Kättilstorp

l0-3 4
9-4 2
7-3 4

r2-5 2
7-8 2
1- 3 I
2-61
1-5I
1-01
5-10 0

8-1 4
9-4 4
6-4 2
5-4 2
4-3 Z

4-4 2
4-6 2

3-7 Z

2-6 0
2-8 0

02

midsommar.
ICI. JJA ZT.

2

2

2
2

2

2

2

0

0
0
0
0
0
0
0
0

2

2
2

2
2
t
2
2

2
z

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

012-3 4
0 5-3 4
0 3-14
111-6 2
| 5-4 2
15-4 Z

| 4-3 2
2 1- 3 0
2 4-11 0
z 3-15 0

IDioVI Fulköpöng:
KAMPASTARKT VALTORP
UTI(LASS ADE StUTARP.....".

. Valtorp &ior.dp en verkliSt {in kämp;pete.h då de i Ll$t tpS siS
an gäetande Slutarp. Valtorp vann drebbningen med hela 9-3 efter
5-l i paue. Valtorp var det klsrt$ötrr€ laget och kunde gj€rr
ytterli3are må1.

I Valtorp som i det stora hela
giorde mycket bra ifrån sig skall ges
extra plus för Hasse Johansson och
Conny Andersson i fyrbackslinjen
samt Ove Lind på mittfiiltet. Kedjan
var bra över lag,

Målens historia: 3:e 0-1 Leif Ek-
bohm, 18:e 1-1 Bo "Fluga" Gus-
tavsson, Zl;a 2-l Inge "Sågarn"
Ändersson, 29:e 3-1 Lennart An-
dersson, 36:e 4-l Inge "Sågarn"
Andersson, 44:e 5-1 Kjelt Ehn.

Andra halvlek 3:e 6-1 Inge "Så-
garn" Andersson, 8:e 7-1 Bengt
Andersson (straff), 10:e 8-1 Kjell
Ehn. 15:e 9-1 Kiell Ehn. 3il:e 9-2

Div IV Yäetergötland Våetm
Falköpings BK-IFK Tlollhättar 2-l
Vårgårda-T!åvad 3-l
Ahlafors-Kinnarp 0-3
Trollhåttans FK-Falköpings AIK 1-0
Vänemborgs lF-Gerdsken 2-2
Hol-IFK Vänenborg 2-1

En del köper för dyrt -
andra köper från

AB Lars Gustafssons
Möbelaffär

SLUTARP. Tel. 0515/331 79

ALT,T I MÖBLER OCH SOFFGRUPPER, BÄDDSOFFOR,
TAK- och GOLVARMATUR, MJUKA MATTOR - HEL-
TÄCKNINGSMATTOR.

UPPET MÄNOAG-FREDAG tiII KI. 19

På mångas begäran har vi öppet åven

. LT RDAGAR tiil kt. 15

Låt oss göra vårkontrollen!

. TÄNDSTIFT

. BRYTARSPETSAR
O JUSTERING

AV VENTILER

O LJUSINSTÄLLNING
. BYTEAVTORKARBLAD
O FLÄKTREM

KINNARP$ BILSERVICE
GUNNAR SVENSSON. Tel. 0515/336 10.
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Efter senaste tillbyggnaden för ett
par år sedan har företaget en till-
verkningsyta om 60.000 kvadratme-
ter. Enbart sista etappen - på an-
dra sidan järnvägen - är på 27.000
kvadratmeter. Där är inrymd bl.a.
en monteringshall.

De stora ytorna är inte bara till för
att rymna en massa grejor, produk-
tionsrnateriel och färdiga produk-
terr De har tillkorirmit för att f+Sr.rifel
en rationell tillverkningsprocess,
säger produktionschefen ingenii.ir
Henrv Andersson, son till firmache-
fen. Med stora ytor följer emellertid
inre transportproblem. Dem har
Kontorsmöbler löst genom att an-
lägga ett fast transportsystem av
rullbanor.

Firma Kontorsmöbler är sedan
länge fast etablerad som leverantör
till statliga och kommunala kunder.
Men den levererar till alla, och till
hur små kunder som helst. Man kan
vända sig dii och få sitt privata lilla
behov av ett skrivmaskinsbord eller
en dito stol tillfredsställt.

Rörelsen i' Kinnarp grundlades
1942, mitt under brinnande krig, av
snickarmästare Jarl Andersson.
Han är född i orten och hade hunnit
med åtskilligt inom möbelmakaryr-
ket innan han återvånde och blev
hemortens storföretagare. Han ha-
de jobbat i snickarstaden Tibro och i
det idoga Småland, vid fräs och hy-
vel. Portgångsföret var inte lätt, det
gnisslade en del under ekipaget,
men när det värsta var avklarat sat-
te Jarl i gång "som en vilde". Det är
sonen Henry som skrattande säger
detta om Kinnarpsföretagets explo-
sionsartade utveckling till ett storfö-
retag.

Företaget håller sig helt till kon-
torsmöbler, men på det området
täcker det hela fältet. Det är sålun-
da inte fråga om någon "smal" pro-
duktion. Man tillverkar omkring 400
olika pinaler för kontoret. Hårtill
kommer den komplikation som lig-
ger i kundens önskan om olika ma-
terial i beställda produkter, ek, bok,
teak, valnöt et cetera.Denna nya fasad hos Kinnarps Kontorsmöbler ät 300 meter lång - gaveln till höger sträcker sig över g0 meter.

En rationell möbelindustri kräver stora verkstadsytor. I bilden produktionschefen Henry Andersson.
Kinnarps Kontorsmöbler med över 30 milj. i årsomsårtning hör till de stora inom storkommunens

industri, möjligen är den omsåttningsstörst. I den direkta produktionen arbetar ca 100 man. Der gör en
omsättning av ca 30O.O0O kr pr jobbare - fötjden av en ständigt fortsatt artretsrationalisering. Kmtors-

Medarbetaren Rolf Lindberg i arbete med det inre transportsystemet
T.h, produktionschefen Henry Andersson.

KINNARPS PENSIONAT
INGA NIELSEN - TEL. 332 40

Anordnar middagar, sup6er och kaffetillställningar i triv-
samma lokaler (även i hemmen)

TILL MYCKET HUMANA PRISERI

och försäljningssidan tillika med chaufförerna gör en grupp om ca 20 man.



Från lilla kornrrunen
till stora blocket
"Vi anpassar oss!"

I'rökind upphörde sor{r allom
bekant Är att vara egen kommun
vid åreskiftet. Kommunalkonto-
ret skulle tömmas och persona-
Ien förflyttas till cenlralortens
expanderande fönaltnirrg. I
Frökinds gamla kommun fanns
tre anställda tjänstemån - ett li.,
tet team som kånde kommunens
alla hörn och kanske de flesta av
invånarna. Vad blev det av de
tre i det stora kollektivet i Fal-
köping? Två av dem - kommun-
teknikern Elof Rehn och kom-
munalkamreren Göte Grahn har
tjånst€rum på samma förvalt-
ning, gatukontorel. medan kon-
toristen Inger Persson flyttat till
hälsovårdskontoret i garnla bib-
liolekets lokaler i Falköping.

Inger Persson åker skolbuss på
morgnarna från Slutarp, jobbar
halvtid på hälsovårdsnämnden och
tar rälsbusseh hem. Det går väldigt
hnt tycker hon att jobba i sta'n, men
hon saknar en del kontakten med
kommunborna som var informell
och trevlig i Kinnarp.

Elof Rehn som varit aktiv inom
kommunalpolitiken i över 20 år
hemma i Frökind är nu enbart
kommunaltjänsteman. Han bor
också i Slutarp och tänker fortsätta
med det * bekvämt pendlarav-
stånd, säger han. Jobbet han har
som kontrollant vid va-installationer
till det kommunala nätet är likartat

Inger Persson på hälsovårdskon-
toret i Falköping.

det han hade i Frökind, även om det
nu är mer specialiserat.

Ingen kommun år den andra lik
och självfallet har alla sina eqna ru-
tiner. Der pågår alltjamt ., ,np.sr-
nrng ttll den nya storkommunen och
fortfarande känner väl de flesta
inflyttarna och de omflyttade en viss
osåkerhet. En röst i,'snabben" hör-
de vi_i Rehns tjänsterum: "så $ordevi i Gudbem, hur gjorde ni i Frö-
kind? "

Mest hemmastadd är faktiskt
kommunalkamreren Göte Grahn.
också han pendlare från Slutarp
förresten. Han sitter vid sitt eeel
skrivbord från Frökindskontoiet
och han har Frökindskommu-
nens läcken orangefärgade pärrnar
omKrlng slg.

- Vi hade så nya och ändarnåls
enliga möbler ute i Kinnarp så de

flyttades hit, säger Göte Grahn som
numera är kamrer vid gatukonto-
ret.

Hittills har han sysslat med av-
vecklingsarbetet med Frökinds
kommun. Det återstår en del, jobbet
för en kommun upphör inte automa-
tiskt i och med ett årsskifte.

En kommunalkamrer i en liten
kommun har en stor bredd i sina
sysslor. Göte Grahn hoppas på om-
växling på djupet i stället för på
bredden i sina kommande uppgifter
när gamla Frökind helt har lagts i
arkiv.

Göte Grahn och Elof Rehn arbetar på samma förvaltning _ gatukonto_
ret. Här diskuterar de en gemensamfråga.

Llf-r\.

0ä'*'J1,,
Telefon 0515/333 30

SLUTARPS SKO
HALLER

SUN DAG$UPPET
nu på söndag den 5 maj

Kf . 1 4-17
Vårens skor har börjat

komma int

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Falköpingsvägen, Slutarp

ÖPPEI:
Vard. kl. 10-12.30, 13.30*18

Lörd. kl. 10-13.
Tel. 335 98.

DET LUNAR SIG ATT KONTAKTA

nguar Gustafssons Elektriska
, SLUTARP - Telelon 333 69

. när det gäller allt inom el-branschen!

VÄRENS NYA TYGER!
BYXTYG: Eiserknit (flera färger), stuvar i denim 10: -/m.
KLÄNNINGSTYGER: Bomull, polyester, trisel m.m.
GARDINER: Såväl fdrdiga kappor som i metervara, bomull,
acryl m.m.
TRASMATTOR: Handvävda, stora mattor från 150: -.

GOD SORTERING I SÄNGKLADER

TRÄNINGSOVERALLER
inylonelasta

BARN från 20: -. HERR- o. DAM från 44: -.

Kinna rps Fabriksnederlag
Tel. 0515/331 86.



200 .firurle
Valborg
i frökincl

Kinneveds Röda kors-krets Val-
borgsmässofirande rönte god till-
slutning. C:a 200 personer deltog i
firandet i Lokal Frökind. Kinneveds
kyrkokör under ledning av kantor
Margaretha Thor sjöng först "Vin-
tern rasat ut" varefter flickkören
sjöng "Hyacinter och tulpaner".
Därefter sjöng båda körerna "Alla
fäglar kommit ren". Talet till våren
hölls av komminister Bengt Kullen-
berg, Skarstad, som också utbring-
ade levet för' varen..

Kyrkoköpen avslutade så med
"Sköna maj".

Efter delta bänkade man sig i
stora salen där en trupp unga dan-
sare under ledning av danspedagog
Kerstin Kollberg, Skövde. gav ett

mycket uppskattat program. Ef+er
kaffet kom så Bengt Kullenberg
igen med en reseskildring i ord och
bili från Israel. Den intressant:r
skildringen beledsagades av vältag-
na färgbilder.

På grund av brandrisken tändes
ej majbålet.

Tångaval I en
Fredag den 3 maj kl. 18.15'

Norra Vånga-Slutarp
Söndag den 5 maj ki. 10.30
Falköpings Reservserie
Tomtens lF B-lag-
Slutarps lF B-lag.

40-talets Ricky Bruch hittar ni i Kinnarp. Gösta Anidsson, 48 år, lanihandlsre och olympiafemma i
London I948 var <10-talers kul- och diskustrjåsse i svensk friidrort. Till skillnart mot Ricky Bruch är och
var Gösta Arvidsson mycket blygsam i sina uttalanden, Nu när han ser rillbaka på händelserna under en
intensiv period i slutet på 40-tal€t och början av 50-taleto gör han det med ett roat leende på läpparna qch
ett konstaterande: "visst var det en rolig tid. der var jätteroligt, det var kanonkul. . ." >k-)tl.

Jag var aktiv, även om Martin Jans-
son kom upp någon gång från Göte-
borg och distriktet skickade en in-
struktör' vid något tillfälle.

Lade du någon vikt vid kosten?
, - Jagåtvanligmatochingastora
biffar - det var aldrig aktuellt då.

Den dår händelseiika dagen i
Danmark (Viborg) som gjorde att
Gösta kvalificerade sig för OS sam-
ma år, minns bl.a. de två FAIK-1e-
darna Lars "Mixan" Hultgren och
Kalle Grehn.

När "Mixan" och skrivaren av de
här raderna redigerade FAIK:s ju-
bileumsbok kom Göstas bravad i
Danmark på tapeten.

- Danskarna blev slagna med
häpnad och tidningsherrarna
plockade fram trästilen och skrev
spaltmeter om kulkillen från Sveda-
1^

För säkerhets skull skyry{ade
4aller" JMixa+u+elrde dafrska le-
darna i väg för att väga kulan. Den
höll vikten mer än väl och Göstas
15.72 lyste i eldskrift.

Gösta lade redskapen på hyllan
som 27-åring.

* Pappa gick bort och annat fick
ta min tid. Dessutom hade iag siålv
under flera år hafi besvär av mag-,
sår och opererades 1954. Det var
händelser som medförde att jag slu-
tade med storidrotten. Jag har väl
sedan dess gjort enstaka framträ-
danden och så sent som för tre år
sedan var jag med i ett Falbygds.
mästerskap för skois skull.

Gösta håller sig fortfarande å jour
med vad som händer i idrottsvårl-
den, men några kontakter med sina
gamla klubb- och landskompisar
har han inte. Vid något tillfälle har
han stött på någon av dem - han
minns dem alla som trevliga, bussi-
ga unga grabbar som verkligen ha-
de roligt i sitt idrottslrtöva_nde.,__

BÅSSE

Det var bror Harry som förde in gjorde han också. Han deltog bl.a. i
- Gösta i l<ul. och diskusringen. Oah . Europamästerskapen - påhöslen 48

. dse.åka!.i-$e.qtstaohgnget oekqj,sä- var han med på en Europaturnd och
gas att Harry var en riktig hejare hann med många framträdande och

''hanockså.i '- flerasegrar.
Det började i Kinnarp och det Aren 1950 och 1951 blev han

blev en fortsättning i Falköpings svensk mästare i kula med 15.26
AIK. Det var där Gösta bjöds de resp. 15.51 som resultat. Han kan
båsta tnöjligheterna att få utöva sina också till sin meritlista lägga flera
idrotter. Tack vare ett gott kulare- andra * och tredjeplaceringar och
sultat på FAIK:s Danmarksturnd segrar i JSM i kula och diskus.
1948, k-valifi-cerade sig Gösta till Segerresultatet på olympiaden 4g
samma års olympiad i London. var iZ.tZ o"f, så iångt'stöite aldrigRekordhållare i kula var lands- 6511" kulun.
lagskompisen Roland Nils^son från _ Sn--" år uppmätte jag 16.60

I.:t*l^il"t -"9.. ti".1 16 meter.' som bästa notering. Men däti,ar på
Gosta hade som bäst 15.95 och 9ut t.ärri'g i Björkdirngen borta vidvar också kulan som upptog den SOrby.'Octrdeträknäsjuinte.
mesta tiden. Göita minns 1948 och åren där-

- Jag brydde mej aldrig.om att omkringsomenroligtid. Hanminns
träna diskus. Fönesten vardet gan- också d"en gången hlan slog Roland
ska gmöjligt eftersom jag aldrig åkte Nilsson. O.T ,r? på Oa".,pi"., otyÅ_
in till stan och FAlK-träningen. Jag oiaåret.
höll till i skogen vid Emma Lund- _ Det var enda gången jag
grens och där kunde jag ju inte gär- besegrade honom, 

*ty " i bs
na ge mej till å hiva diskus. Jag hade var "vi inte i samma grupp och
inte heller något eget diskusred- han kom inte till finalen. Så vi sågskaP. " varandra aldrie.

48.43 var personbästa resultatet Gösta Arvidison och Rune pers_
för-Gösta i diskusrin^gen. - ,_ son var uncler en tid goda FAIK_

Aven om nu inte Gösta for till sta- kompisar och reste oäk"irg g.-
den och trån-ade, så sågs han d_a-g.li- mensamt på en rad tävlingar.
gen härja i Kinnarpsskogarna. Med _ Undår min mest in[nsiva tid
kula och utan kula. På vintern gym- blev det minst en tävling varje
nastiserade han med skivstången. vecka och ciet var stimulerinde jtt
- - ,Så visst tränade jag rationellt fåtavlaså mvcket.
fast kanske ändå inte på det sätt GOsta d.tiog på Häggalan på
som sker i dag. Odenolan. Då-h;de han-14 meter

olympiaresultat 15.40 och bäste "o- resulrat.
svensk gav genljud i den dåtida id- Det var i början av karriären.rottsvärlden och Gösta varett stort Våå .åj".-åa Gösta om dagensnamn i friidrottssammanhangen. 

"tf.å. l-i"f_-och diskussamman-
Det blev mycket resor och han rep- ;;;;; -
resenterade Sverige i flera lands- "-']-öo- 

är rent fantastiska. Ochkamper ute i Europa. Vann det .to..t"ö"lf,f rvägerdom ll0kilo _
jag vägde 85.... 'Iekniken och trä-
ningen vinter-sommar är naturligt-
vis bidragande orsaker. Dei hand-
Iade väl mer om att lära sig själv närGöR SOM ALLT
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FLER
År tilr
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LIIGRE
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KINNARPS
LAGER-

FURSALJNING
Tel. 332 63

UPPET:VARD. 11 -19LöRD. 9-1s

Gösta Arvidsson - OS-femma i London 1948.



Aktiva l{ern och Skola
vill ha bad i lfinnarp

Föreningens ordf. Barbro Johansson, Kyrkskolan, Börstig'
?({'I4'

Frökinds hem- och skolafö- hansso,n, 
^Kyrkskolan, 

B,<;r;1ie' u1-

rening forrsårter i enrishet flTfjiXjfilfåä:X""1":i:';"rfffifi:
rned sitt namn arbetet inom Det är inre nästågs från t.ex. Bör-
hela det gamla kommunområ- stig och Brismene ful de fina baden i
det. Just nu herör det 185 centralorten.
barn och omkring l5O föräld- Föreningen $ckåfdrag från Frö-
rapar. De eenare kallss till kindq-kemrrniii och har ansökt om

allmänr möte vår och höst. etf-- fådånt från storkommunen' Annu

srags fö-rening:14*ff*: trunså:li'figl;ff*ffå;,,"
rigl ,skg!9r- 

at.rre^lse:t del lo' te minst under sportlov"vec[o.oa.
n|rilde arbetet. Anslutningen Det ankommer nu på kommunens
bland föräldrarna är ganska fritidsnärffid att si<öta sportlovs-
god, dct kan utlässs av kassö- veckan även i Frökind, men fören-
rens avgiftslista. Man tillämpar ingen tror på ett samarbete. Under
den tydligen kloka politiken ett par år å rad har den ordnat fa-

att låta fti,reningsavgifr.r "r"r fil:.S"ftl."t undersportlovs]g*.Tl
frivillig. Der har len rill att li:t-"| 13:itf,lil^"j:j1 , ?'ll'.1:
må n ga fö rä | d rar kän r med s i g lij':,ff 

.rT.iå,'ff1ä:i:?åJ^','."i"'"X:

art de vill stödja föreningen och lärarna. träffades i skolan och
med en större avgift än den lil- föräldrarna iick vara med err stund i
la som anges i stadgarna. klassrumsmiljön.

Via kommunens anslag och med-
Utom sitt gamla namn behåiler lemsavgifterna har föreningen kun-

föreningen oekså gamla önskemåI. nat stödja verksamheten i skolan
Ett viktigt sådant är en badanlägg- och banden mellan hem och skola
ning i Kinnarp. Det är ett gammalt genom anslag bl.a. till barnens stu-
önskemål från föräldrarnas sida. diebesök och genom bokgåvor och
Det är emellertid tveksamt hur det lekmateriel för skolgården. Just nu
går med den saken efter storkom- arbetar föreningen med rikskam-
munen, säger ordf. fru Barbro Jo- panjen "Barnet och trafikmiljön".

,&
4L
4ffi"

s.
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SLUTARP
Trivsamt kedjehus
byggt 1971, inneh. 3 rum
o kök, hall, badrurn o

wc. Vidbyggt garage o

förrådsutrlrmme. Väl-
planerad lättskött tomt.

Härfinns det
mycketatthämta!

i. .'4*''' 
VÄtxoltrrMEN TILL vAR sroRÄ I 

*' ''

MUBELUTSTITLLNING
som är fylld av moderna, praktiska och

överskådligt exponerade möbler.

OBS! SUNDAGSUPPET
den 5 mai mell. kl .14-17

' Se vidare annons lördag

I VAR FYNDAVDELNING
finner Ni mycket till verkligt

låga hämtpriser

(Slutarps Möbelindustri f. d. lokaler Falköpingsvägen)
TEL. 0515/335 65.

OBETHUSET

VAREN AR HÄR
Vi erbjuder till lågpris

TRÄDGÅRDSMöBLER, CAMPINGSÄNGAR och -STOLAR,
HAMMOCKAR, FRITIDS- och FOTBOLLSSKOR, FOTBOL-
LAR, MOTORGRÄSKLIPPARE 4-taKI.

Ett besök hos oss lönar sig. Välkommen!

G Ng SLUTARP I T F
D ponT- n EM- o. l'nlnosLAcEn
sKOGSVÄGEN öppettider: månO.-tred.9-1S
SLUTARP Lördagar 9-13



KauletO och ao,röutöoro Llt-A-

Sl.utar p$ - I( ölcs miir|r,e
En intressant F riikinrlsinrlustri är Slutarps-Kiik i Slutarpo tid,igare Rrrtrrrans Snir:kerilabrik AB. f)är har

i lll tysthet etl chefs- och generationsskifte ligt rum. Fabrik,iir Mannt Rutrrran ör't rlänrnarlt' unrler
fiolåret ehtfskapet till sonen l-ennart, tre(lje generationen. Merl narnnänrlringen kan linnarr ocksri sägas
vara inne i ett n)tt sktde. Den har specialiserat sig på köksinredningar. Firnran gnrsälter. i år 6 nrilj. I)en
sysselsätter 27 man på produktionssirlan oeh 4 i staberr. Fabriksltan är näru 10.000 kva(lratlneter.

Fimran staltades 1919 av bygg-
mästare Karl Rutman. Manne Rut-
marrs far. Efter bolirgsbildning orn-
kring 1958 har den l)yggts ut i etap-
per. senast 1972-73. Det var en av-
görande etapp - den förändrade
rent av stadsbilden i Slutarp. Infar-
ten från norr har nu ett helt annat
och prydligare utseende än för nå-
gra år sedan med den moderna fab-
riken i förgrunden. Inåt betydde
denna etapp en avgörande arbets-
rationalisering i ändamålsenliga lo-
kaler. Arbetsstyrkan har sålunda
inte ökat i takt med prodrrktionen,
men firman är naturligtvis en stor
tillgång för den lilla ortens arbetsliv.

Av intresse är firmans specialise-
ring på köksinredningär. En titt på
utställda produkter i de tidigare
fabrikslokalerna antyder omedel-
bart att tyngdpunkten kanske ändå
ligger väl så mycket på "inredning"
som på "kök". Där visas utomor-
dentligt vackra köksinteriörer, nå-
gonting utöver det vanliga i fråga
orn kvalitet och variation. De är en

r)y stanclard - som nog ännu lnte är
standard i de många hemmen. Det-
ta slår strax ögat.

Att det ligger en tyngdpunkt på
inredning i firmans verksamhet
trots att det bara står "kök" i Iirma-
namnet f'ramgår också av att den,
kanske, kommer att presentera
badrumsinredningar. En animation
åt det hållet hemfördes av gamle

' Iabrik<iren från en resa i Frankrike

En modern fabriksbyggnad

nyligen. Han reser ofta ut och hem-
för, inte ritningar utan intryck. Där-
efter utformas produkten hemma.

Av intresse är Slutarpsfirman vi.
dare som "företagsmodell": en
rnar), ett framväxande företag.
Denna typ av företag har haft stor
hetvdelse för vårt nåringsliv, och
Siutalp.lirrnan är nog rypisk. Otl-
pisk är den så till vida att hela fran.r-
växten är själr'finansierad, från för-
sta ögonblicket till nu.

Klädinsamling
Kinneveds Rödakorskrets har

under tiden 6-11 maj klädinsam-,
Iing. Hela och rena kläder kan läm-'
nas till affärer i Kinnarp oeh Slutarp
samt till RK-funktionärer.

Tillfälligt tillbaka i chefsstolen
sonen Lennart.

Manne Rutman <iverlämnade den i fiol till dmrpsk
FORSALJES GENOM FRIGGERAKERS RöR OCH
ELECTROLUXSPECIALISTEN Leif. Pettersson AB.

AB RUTMANS SNICKERIFABRIK
SLUTARP



Skörden i gåtrg på Mon,&rp,,,.*
fina gräsmattor grödan

Ragnar Browall i "slåttermarkerna" med två medarbetare, Göran Silvander, Kinnarp, och Tommv Johansson,Göteve.

På [liinarp är skörrlen i gång - den är där utsträckt över tiden april - okto]rer, Som bekanl o4las på
Miinarp,sedan 1968, gräsmat tor' Entittpåverksamhetennågra.årefterstartenäravintresse.
Inte nrinst är kuntllistan det, Godset levererar färdiga, omedelbart utlÄggningsbara gräsmattor till 4t,
stora b-r'ggfiiretagen i landet, Skånska Cement, Armeratl Belong, ABV, BPA etr:. Årsleveransen till var oeh
en av de stora kunderns är minst ;iO.OOO kva<iratmeler, Naturligtvis har också mindre kuntler sin chans.
Men lever.anser under 2OO kvadrarmeter är inte möjliga att expediera,

I 9l,,:li'.'.':,o.',qen b,;-ggs nrycket 
-bos-- #J,Ti:;l:'-1';å.j,.t"1??fi.';,,i'".t 0";

I ltott', "l'lt{:n anla8gs stora gröny- ASPA : American sod Producers
I i:::::,1::i:-' ?-:::"-iY..1^q1?,I1^' Associ,tion. I usA går utveckringen
I Kvaoralmel,er lrlsK n,atur .omkrlng oå områder snabbl framåt. nria-
I t'.F P" slna boplatser' lvla.n kan sega i"--r... informeras oin alla rön
| ::'^i::t:.1"::i11.tii? lvromrp mot- vid konterenser och senom publika-
I SVarar ett soclatt behov. Detta un_ tioner.
I oersrryKs av del) oKande leveran- Av intresse ur allmän odlingssyn-

stiden. Den är nu 16 dagar. Troligen I punkt är frågan om jordmånen vid
är en "Mönarpsmatta" också en sä- odling av gräsmattor. Från varje
krare och billigare kalkyl för bygga- kvadiatmeår förs vid varie skördL-
ren än tvånget att på egen hand an- tillfälle ca 23 kiloeram matårial bort.
lägga gräsmattor i nya bostadskvar- Det har visat sig, säger hr Bro-
ter och.nödgas svara för deras gro- wall, att förlusten av jordmaterial
ning och tramväxt under ett par år, bara motsvarar den vid en normal
Bland de, stora beställarna är vidare potatisskörd. Förlusten ersätts

Rörelsen är organiserad som
stordrift. Varje dag under skördesä-
songen levereras 2.500 kvadratme-
ter. Det bctyder att ^nemot 60 ton
"gröda" varje dag transporteras
bort fiån markerna på Mönarp.
Detta kräver ett i detalj organiserat
transport- och distributionssystem.
Godset har ett avtal med ASG om
den r.rppgiften. Vid gården arbetar
sex man. Det är ingen stor styrka
vid detta intensiva 'Jordbruk". Drif-
ten är rationaliserad som i en fabrik-
Specialaggregat skär upp turfen
och fördelar den på iagom stora
längder. Av dem blir det lagom
stora rullar som placeras på lastpal-
lar, ett slags öppna containers.
Dessa placeras av lyfttruckar på
transportörens vagnar och når efter
några timmar beställarna i Stock-
holm, Göteborg,rMalmö och på an-
dra orter.

5ocialt trehov
Det är av intresse att notera de

stora avnäInarna inom byggnadsin-

kommunerna.

Pionjär
På Mönarp är nu 300 hektar av

godsets 900 utlagda för denna pro-
duktion. Godset hör till pionjärerna
i vårt land - det finns bara B-4
gräsmatteodlare i Sverige. Bland
dern är Weibulls och Electrolux.
Och så godsägare Ragnar Browall
på Mönarp, Det finns ingen fack.,

snabbt på jordarna vid Mönarp.
Efter skörden besås ytan omedel-
bart på nytt - sådden innehåller
ängsgröe, rödsvingel och rödven -
och en ny turf är på väg. Den hålls
kort genom klippningar, varvid gräs
avfallet snabbt bildar ny mull. Jor-

darna på Mönarp är ovanligt pas-
sande för denna specialodling. De
består av stenfri organisk myl,fa.

FALKÖPINGS KOMMUN

VATTNIIIGSFURBUD
På grund av begränsad pump-
kapacitet och reservoarvolym
införes fr.o.m. i dag vattnings-
förbud i följande samhällen in-
om Falköpings kommun:
Broddetorp
Stenstorp
Vartofta
Kätlilstorp
Slutarp - Klnnarp
Odensberg
Floby
Förbudet gäller trädgårdsbe-
vattning med slang och spridar-
anordning. Om behov fcirelig-
ger av andra stora vattenuttag
måste skötare eller maskinist
vid resp vattenverk ovillkorli-
gen kontaktas för tillståndseiv-
nlng.
GATUKONTORET

Kinneveds
Rödakorskrets
anordnar klädinsamling den
6-ll maj. Inlämning på sed-

vanligt sätt i samtliga livsmedels-
affårer i Kinnarp och Slutarp
samt hos Astrid Andersson, Ax-
torp, Bertll Andersson, Vår-
kumla, Bygdegården, Luttra
och hos Ingegärd Larsson,
Sköttning. Hela och rena klå-
der mottages med största
tacksamhet. Stor brist före-
komr"n^r framförallt på baby-
klår
Klnnuv gr"r * $l öd åk$rskrett

Kioskinbrotr i Slurar.p
Kiosken vid en bilfirma i Slutarp

har under första maj-helgen utsatts
för inbrott. Rutan till kioskens.sälj-
lucka har krossats och varor för c:a
600 kr saknas. Det stulrra utgörs av
cigarretter, kontanter samt en
inindre kvantitet med choklad.*[s-?tt.
Kinneveds RK höll peneionär'e-
träff*"' ,.., .r.,.,: J;. "cqgrlrli:r. i
, . Kl4nqqs.ds 

"R 
ö-dakorskrets. anord-

nade i torsdags en pensionärsträff
på Kinnarps pensionat och eti tret-
tiotal pensionärer hade mött upp ör
en stunds underhållning på efter-
middagen. Rödakorskretsens vice
ordförande Astrid Andersson häl-
sade vålkommen till träffen och se-
dan var det dags för sång av populä-
re sångarpastom Torbjörn Lantz
som sjöng, och berättade om sina
sånger. Efter ett uppehåll i musiken
då man drack kaffe fortsatte pastor
Lantz med ännu ett par sånger,

Pensionärsträffend äldsta delta-
gare, fru Amanda Larsson, Kin-
narp, fick mottaga en bukett blom-
mor och ett gratislotteri nred tio
krukväxter i oris hölls.
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MORGON
kf. 14-17

FUR ER SOM
SKALL SITTTA BO
Komplett vardagsrum
SOFFGRUPPSHöRNA B sits-soffa, 2 sits-soffa

FALKUPINGSVAGEN, SLUTARP. TEL. 0515/335 65

BOKHYLLESERIE B-sekt.
med bar- och vitrinskåp
SOtr'FBORD, HÖRNBORD,
BORDSLAMPA, MATTA
Träslag: valnöt, vitlack.
Tiilägg för jackaranda 800: -
För den prismedvetne. Tjäna c:a 1,000:-
på att köpa komplett rum.

TI ll

JUST NU I UÅR
FYNDAUDELNING

PS

+ fåtölj i valfria färger

2.990

390

OBEIHU$ET



fr,th Brrsklrranrl i Sluturlr
Ett område på c:a 100 gänger 100

m vid Kotarp i Slutarp. brändes :rv
.vid en brand under tisdagsefter-
middagen. Br;rnden fick gott fäste i
den buskvegetation som nu bräncles
bort. Falköpings brantlkår fick lar-
met 16.05 på eftermiddagen och
ryckte trt rned elva man och tre lor-
don och efter ett par tirnnlars arbete
var branden släckt. Or"aken är än'
nu oklar[.

"Barrrt'ns bilrt'l" 
qlr'm'

i Ki lr rrevr'<ls kt rkrt
Viel höqrnåssan i söndags, Refor-

mationscltrqen utdelades barnens
bibel till 24 barn i Kinneveds för-
samling.

Gudstjänsten var anordnad som
familjegudsrjänsl. För det mtrsika'
liska irrslaget svarade nriniorerna
under sina ledare Astrid och Barbro
Andersson. Barnen sjöng flera
sänger bl a "Lova Herren sol och
måne", "Jag är ej för liten", "Jesus
älskar mig jag vet".

Katarina Andersson sPelade
tvärflöji, Maria Nilsson fiol och Bir-
sitta Svensson blockflöjt.- Kyrkoherde Hagnerud ledde
gudstiänsten och förde de närva-
iandÄ in i bibelns rika värld Han
frambar även församlingens tack till
alla duktiga ledare i de olika grup-
Derna.- 

En god kollekt'upptogs till folk-
högskolan i Hjo. Kyrkan var fullsatt.
Det ungdomliga inslaget var mycket
stort. Vid orgeln tjänstgiorde rektor
Bengt Kjellström.

Thomas Westerberg rycker fram

aaaaalooalaotoaaaaiotaaa(}tat
? rr r l-:l ?t Beg. bra bilar i
I Renaurt to rl $72 Peugeot 204,combi :s.:: t
i tta, 3.700 mil 17.400 blå, 8.700 ntil e'4uu a
3 l."i"ll]u , 1s71 saab v4 e6 1e70 
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Ö .oa. 4.500 mil 11.400 grå. 10'800 mil 1.900 I
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ärarbostad
i Kinnarp

å auktion
Kommunen säljer lärarbostäder i

Kinnarp. KommunstYrelsen beslöt
vid sitt iammanträde igår att försäl-
ia fastisheten Hassla 2:83 i Kinne-
reds sJcken - d.v.s. lärarbostaden
söder om KinnarPs skola - På of-
fentlig auktion.

Faslighet€n har en areal på2..2S t
kvadrat-meter och byggnaden inne-
håller två lägenheter. Taxerings-
värdet är 108.000 kr.

Slutarpt

poarug ?

förs.ta

2-0
ql,t-?.r.

Slutarp tog båda Poängen i fre-
daeskvällens Tångamatch där siff-

"oÅa skrets till 2-0 och där båda
målen kom till i andra halvlek. Spe-
let var i stort sett jämnt fördelat
matchen igenom dock med en
märkbar piess från Nona Vångas
sida efter-det att Slutarp tagit led-
ninqen med I -0.

Säm nämnt s slutade den första
halvleken mållös men gästerna ha-
de en god chans att ta ledningen På
straff redan i början av matchen'
men straffbollen räddades av Gustaf
Eckerlid. Förspelet till straffen var

att Thomas Rehn räddade ett skott
med hånderna På mållinjen.

Srax efter påusvilan kom så Slu-
tarps första mål och det var Per-Olof
Guitafsson som svarade för detta.
Detta utlöste en viss aktivitet från
qästernas sida, dock utan resultat'
bet blev istället hemmalaget som
qenom Peter Jansson ökade till 2-0
ån kvart före slutsignalen.

De båsta betygen i hemmalaget
går denna gång till Roger Anders-
ion på mittåltet samt kedjans Tho-
mas Andersson och Peter Jansson'

Norra Vånga svarade stundtals
för gott spel, men laget hade inga
eeentliga toppar.'Lennårt Quick, Ki.ttta.P, dömde
tillfredsställande.

GESON

Lageru på, Kinnemo söndag

Kinnarp giorde förra helgen mot topplaget Vårgårda IK på

fint ifrån slg och slog otroligt Kinnemo'
il;;;;Jd 

-Ått"ro?. 
^å 

Gästerna har hittills tagit full

3-0. Kan detta tas to.tt ,u"tå" pott i serien' Senast blev det en

la'uti-iir,.tlrp kommit irelal ä*l-vinst mot Tråvad' Det kan

rårform, eller var det anlaitirs bli en intressant match som föl-

;;"i'ää.";; åarig- åre. 
-tot* 

jande 26 herrar har att utkämpa

fråeor blir det för Kinnarp att på sonda8'
bejvara. da man På söndag ställs

KinnarP Vårgår+t IK
l.TominyPettersson 1'Lars-Bjö-rneJohansson
2.Christår Johansson 2'Stig-Olof Berg
S.B O b.tgtt"."d 3'Stig Johansson

+.eengt i."""or, 4'Björn Ekman I.
5.Andärs Ek 5'Lennart Anderberg
O.gu""V Carlqvist 6'I}o Krall
?.Tony-Persson ?'Bernt Helgesson

8.Thomas Johansson 8'Tore Bertilsson
S.Ken"ettt Palmqvist 9'Marcus Alden

16.il;;;tWesterberg 10'OveJohansson
ll.frsta Eek t!'!j^o.rn Ekmanll 

,

l2.Thomas Karlsson lz'ttåt(an Arvegaro
i3.Arrd"." Ivansson 13'Sven-Äke Halln.er

Samline Kinnemo 13 Domare: Björn Kjällgren, Vara'



Långa Vårgårdaben räddar målet från påhälsrring

HELTÄCKANDE
till lågpris

Prisex:1009å nyion 400 cm

bredd, pr:is per kvm från 27:50
m.m.
Stuvar i heltäckning.

Stim Mattor AB
Kvarng. 10, Slutarp
(intiil Rutmans kök)
tel. 0515/336 66, 335 70

Öppet: vardagar 9-18
Lördagar 9- 14

Sluturps IF D-jun: Jerker Hellström,
Christer Ohlsson, Ulf Brage, Niklas Eck-
erlid, Anders Malmgren, Michael Fors-
berg, Robert Lindström, Magnus Jo-
haroson, Magnu Ekman, Niklas Ölm-
der, Jörgen Svensson, Siiren Ungh.
Match mot Vartofta. Samling ?ångaval-
len söndag 13.30.

Slutarpr IF C-jun: Gunnar Käll6n,
Martin Lindroth, Sören Lundin, Niklas
Eckerlid, Ove Karlön, Robert Lindström,
Magnus Ekman, Magnus Johmsson, Mi-
chael Foreberg, Ulf Brage, Chrisier Ohl-
sson. Match mot Sandhem. Samling
Tångavallen idag 10.30.

KINNARPS IF
Kvartalsmöte
torsdag 9 maj
Klubbstugan Kinnemo
19.30. Möt upp mangrant.

KINNEVED
Kyrkofullmäktige kallas till ord.
sammanträde i församlingssa-
len, Axtorp, torsdagen den 16

maj 1974 kl. 19.00.
Ordförande.

4/s-N-

V &,r g&rd,as tred,$ e r o,|r,w
kom mot l{öwoa,rffs.2-I
Vårgånla tog sin trerlje raka seger genom att på siindagsmiddagen besegra lr.innar"p med 2-l i en i

du$[el bernärkelse trlåsiet tillstålhring på Kinnemo. I den kraftiga vinden behagade bollen ta rnånga
untlerliga tlrer och spelarna hade vissa besvår att få kontro-ll på spelverktyget. Det var en hidragande
onak rill att rnarchen [lev lite kantig med fram{ör allt i andra halvlek, många avblåsningar fiir frisparkar.

Det bjöds i första halvlek hygglig Vinden hade betydelse och därför
fotboll, där Kinnarp hade fördelen satte jag inga slantar på ett avgö-
av medvind. Båda lagen hade en raride {ör Kinnarp i andra halvlek,
del fyndiga anfall och ett vissi ö'n'er- då gästerna med vinden i ryggen
tag från hemmapojkarna gjorde att bättre kom till sin rätt utan åttJör
man. tro-dde . 

på_ .utCelning i rnål den skull gå frarn i några mer rätlin-
ocks.å._Men det blev gästerna .som jiga försök. Det blev på det hela ta_
tog ledningen. Efter'bra. förarbete get en slätstruken andra del, där
av Ove Johansson kunde Marcus Bosse Krallavgjordemed2*1 efter
Alden i stor trängsel framt'ör hem- 20 minuter.
mamålet slå in 0-1. Vårgårda borde i 3Z minut.en haf't

Kinnarp gick omgåencie till motat- straffspark. Anders Ek attackerade
tack och det var bara millimetrarna bryskt en Vårgårda-it och slika iag
som skiljde från utdelning när Be- skall normalt ge straff.
nny Carlqvist fick f'ritt fram. En för- Kinrrarp haåe nrot sluiet några et-
längd fot räddade rnålet från på- triga försök, men genomgående
hälsning och följden blev en resul- fastnade bollarna hos det r.äl samla-
tatlös hörna. de gästförsvarei. Undantag ett par

. gånger då Gösta Ek r5,ckte franipå'' :n.1' hritterfiTgirå "rrafl' , sin kant. Bl.:r. fanns en ktitterine_.'Kli:tteringen kom i _36. minuten. schans:i42.minuten, men långe res-
Thi*frras Westerberg behandlades + lige Lars-Björne .Iohanssori hade
något ornilt av gäst-för'svaret och magnetkraf't i nvporna.
domaren fann förseelsen så grov aLt
han flöjtade för straff. Benny Carl- B-0 bra
qvist gjorde inget misstag på den I det bakre Kinnarpsför.svaret har
chansen utan kvitteringen var ett B-O Engstrand anledning att känna
faktum. sig tillfreds med sin dag. bet gäller r

Till matchens mer öppna chanser stort sett hela försvareisom iite av-
räknar vi den som Gösta Ek hade i slöjade några påtagliga brister.
38 minuten, men bollen sögs upp av Däremot hade jag i vår väntat mei
en Vårgårdaspelare.

a

mer initiativ från mittfältsdelen, dår
spelande tränaren Benny Carlqvist
gick fram bra i första hafvlgk och då
hade visst stöd av Tony Persson.

Thomas Westerberg var oroskålla
för gästerna i första hälvlek, men
tröttnade i andra halvlek.

Krut i Ek
Då var det istället mer krut iG"iista

Ek, men som helhet var den främre
linjen en besvikelse. L-agkaptenen
Kenneth Palmqvist har rnycket av
slitvarg över sig, men den här dan
överdrev han bollhåilandet vid ett
par tillfiillen till nackdel för spelet.

Bra material
vårgTda f i1 i $ega ,ar !.fl :il,b{:marefral arr.loDDa med ocq qer sKall

.bli intqessant att,s'e' 6m-1a[et k4p
'fullfölja den godalinledningen måd
tre raka segrar. Där finns Ove J'ö-
hansson och Marcus Ald6n i anfallet
och där finns ett kraftfullt försvars-
block med bl.a. Björn Ekman och
nålvakten Lars-Björne Johansson.

tsjörn Kållgren, Vara, dömde -
möjligen kunde han sparat några
frisparkssignal e r.

Cirka 150 personer titiade på.

BÅSSE

I

Kinnemo
söndag kl. 14.00
Div. lV Västra

Vårgårda lK
Kinnarps lF

Matehbollen skänkt av Kinn-
arps IF:s damklubb.

frtrts



dmrdik
FRAN AB RUTMANS SNICKERIFABRIK _ SLUTARP
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RITNINGAR
OCH FöRSLAG

UTFORES .

UTAN EXTRA
KOSTNAD

USTERINGSGATAN 1

TEL. vx 0515/170 35

@ Kin"#or lF- @
Falköpings Bollklubb

fredagen den 10/5 kl. 18.30

lr'Iatchbollen skänkt .r, i<orJ- Stormarknad, Falköping.

Lagen på faleui .fredug
Det drar ihop sig till Falköpings

kommuns första derby i division IV.
På fredag drabbar nämligen Falkö-
pings BK och Kinnarp samman på
Falevi.

Utgången förefaller mycket svår-
tippad, som alltid då det rör sig om
match av derbykaraktär. Det är f.n.
FBK som är bäst placerade i serien.
Laget har skrapat ihop fyra poäng
och ligger med dessa på fiärde plats
i tabellen.

Tre steg längre ner ligger FBK:s
fredagsmotståndare, som endast
fått ihop två poäng.

FBK har nåEra småskavanker att
dras med inför derbyt. Så är t.ex. C
G Hallberg och Jonny Johansson rn-
te helt kuranta, och därför har
FBK-ledningen sett sig nödsakad
att ta ut en l3-mannatrupp utan att
kunna avgöra vilka som skall spela
från början.

- Dagsformen kommer att fälla
avgörandet, tror FBK:s lagledare
Sture Hjelm.

De båda lagen är formerade på föl-
jande sätt:

LAGERCHEF
Vi söker en man som självstänciigt kan sköta vårt reservdels-
lager för Renault.

AB Bil & Motor
SLUTARP
Telefon 0515/333 30

qlt
-V4-

Slutarpa misslonehue
På söndag hålls vårfest i missions-

huset. Det blir medverkan av
missionär Irene Wernehag, som för'
tillfälet år hemma i Sverige. Hon är
missionär i Våstpakistan. Det blir
också medverkan av Inger och Kurt
Rydberg. ilk fi.
Byggenekapen i Frökind
_ I -Frökinds kommun färdigstålldes
1973, 19.bostadslägenheter, alla i
smahus, konstaterar statistiska cen_
tralbyrån i publihationen Bostads-
byggandet 1973.

Byggherre för de nyuppförda lä-
genheterna var i 6 fall något all-
männyttigt. bostidsföretag octr i fg
rau någon byggherre inom den pri_
vata sektorrr (egnahemsbyggäre,
prlvara toretag, organisation o d). 4
av lägenheterna var uppförda med
statliga lån.

ATT IIVRA
och

i Slutarp lediga.
Tel. 335 27.

tr'riikintts T.''.iII' l,l, tl lf 'fr '
öppnar banorna för spel i.morgon.

f,alköpings BK:
Tony Fredriksson
S O Svensson
Leif Andersson
Börje Näsström
Hasse Karlsson
C G Hallberg
Leif Karlsson
Harald.Högberg
Jonny Johansson
Håkan Thorell
Äke Lindberg
Sigge Croona
Jörgen Thorell
Samling klubblokalen 16.30.

Kinnarps II':
Tommy Pettersson
Christer Johansson
B O Engstrand
Anders Ek
Bengt Persson
Tony Persstln
Benny Carlqvist
Roland Moberg
Thomas Johansson
Thomas Karlsson
Thomas Westerberg
Gösta Eek
Kenneth Palmqvist
Anders Ivansson
Samling Caf6et 17.

LOPPMARKNADEN I SLUTARP
blir i år den 8 juni. Har Ni något överblivei bohag som upptar
utrymme, ring oss, vi härntar, allt passar, tel. 333 00, B3l 19. Vi
inköper även boirag från hela hem.
Slutarps Samhällslörening - SIF

SLUTARPS
MISSIONSHUS
Sönd. 15.00 VÅRFEST Missio-
när Irene Wernehag, Inger o.

Kurt. Offer. Servering.
Välkomnal



FBK tog rättvis seger tl/5:-?"t.

i första kommunderbyt
f)et första kommunderbyt för Falköpings vidkornmande utkämpades på fredagskvällen på

Falevi. Det var FBK och Kinnarp som gjorde upp om poängen. Det blev tämligen hårt och
opolerat spel och efter 2- I i halvti<I gick segern till hemrnaspelande FBK med 3- I

Folkabo 'H.
.-l -l
J - I-VaIlll
Folkalro mötte 1rå siindagen

Slutarp på hemrnaplan och vann
merl ll- l efter l- l i halrtirl.
l)el rar ett ganska rättvist resul-
tat rlå Folkabo hade rlel mesla
av sgrelet hela tiden. För övrigt
rar rlet ingen större mateh rlå
Slutarll mt'st låg 1lå försvar.

Roland Ljungblom och Rune Jo-
hansson var Folkabos bästa spelare
i försvaret. Bo Fogelberg gjorde sin
hittills bästa match i Folkabo. Han
spelade fram sina lagkamrater väl-
digt fint. I kedjan var som vanligt
Jan Ekholm den toneivande.

I Slutarp gorde Åålvakten Gus-
tav Eckerlid ett rnr-cket fint arbete
och vidare var bröderna Karlstedt i
lörsvaret också bra. Kedjan fick
därerlot inte ul någonting av sitt
spel.

Malsörare för Folkabo: Jan Ek-
)rolm. Kent Sanden och Roltrnd
Ljungblonr. {ör Sluttrrp: Ingvar Jo-
hansson.

Bra donrrile var .A.rrre Jotrsson.
Falköping.

Div lV Västergötland Västra
Hol-IFK Trollhättan 1- I
Falköpings BK-Kinnarp 3- 1

IFK Vänersborg- Tråi'ad 1-3
Vårgårda-FAIK 2- I
Ahlafom-Gerdsken 2 0
Trollhättans FK- Vänersborgs IF 0-0

Falköpings BK öppnade med re-
jält tryck mot Kinnarpsmålet, och
gästerna försvarade sig med näbbar
och klor. Ofta blev det rent fula
efterslängar och hårda satsningar
efter motståndarbenen.

Kinnarp stack emellan med en
del farliga kontringar, och mesta-
dels var det Benny Carlqvist som
skickade fram Thomas Westerberg.

Efter 19. minuter blev nårnnde
Thomas fint framspelad. Han före-
föll vara i skottläee men kom för
långt ut på vänsteikanten. Därifrån
arbetade han sig frenetiskt in mot
mål trots uppvaktning av två
FBK-backar och lyckades till sist slå
bollen in framför måI, där G<ista
Eek slog in den i nåtet.

1-l 1öll efter 25 minuter. Hasse
Karlsson slog ett snyggt inlägg från
vänsterkanten och Håkan Thorell
mötte och slog bollen i rnåI.

I första halvlekens slutminut fick
FBK en stra{T, sedan en Kinnarps-
spelare enligt domaren tagil bollen
med händ. Sigge Croona slog bol-
len, målvakten Tommy Pettersson
hade en hand på den inte alltför väl-
rikrade bollen men förmådde inte
hålla den.

I andra halvleken var spelet gan-
ska jämnt, men det var fortfarande
FBK som hade de fetaste chanser-
na. Flera gånger var Falköpings-
spelare i fina lägen men det gick lite
för långsamt för att bli riktigt vasst.

I den 40:e minuten giorde FBK
sitt 3-1-mål och det varen snygg
sak. Leif "Sula" Karlsson mötte ett
inkast med en bicycletas hittade
Jörgen Thorell, sorn slog till på
halvvolley och bollen gick direkt
upp i nättaket, utan chans för den
förtråfflige Kinnarpsmålvakten
Tommy Pettersson.

Bäst jämte målvakten var Benny
Carlqvist, på mittfältet. Innerback-
arna gjorde också ett starkt jobb,
liksom Thomas Westerberg.

FBK hade sina främsta i Leif "Su-
la" Kar:lsson, Harald Högberg och
Leif Andersson. Myckei bra var
också Håkan Thorell och Jonny Jo-
hansson.

Ingemar Johansson, Skövde, var
domare, och han skötte sig mycket
Dra.

BERNT

Vårgårda
Trollhättans FK
FBK'
Vänersborgs IF
Tråv:id' "
Ahlafors
Gerdsken
IFK Vänersborg
Hol
Kinnarp
FAIK
IFK Trollhättan

008,38
1 0 4;1 7

2 0 63 6
306-45
2 1 7-7 4
2 1 7-8 4
t z o-o .l

125-73
t24-83
035-62
224-62
133-6I

4

1

4
4

4

4

4
4

4
4

t

0

0

Div VI Falköpingsgruppen
Borgunda Kvånum2-1
Rapid-Kättilstorp 0 0
Larv-Grolanda 2 3
Norra Vånga Valtorp 2-l
Folkabo-Slutarp 3- I

Sigge Croona i ett genornbrottsförsök stoppas effektivt av Kinnarpskap-
tenen Kenneth Palmcvist,

Borgunda
Larv
Valtorp
Folkabo
Grolanda
Kvänum
N Vånga
Slutarp
Rapid
Kättilstorp

6-3
10- 8
t4- 6
15- 8
8-6
9-6

7 -14

5- l8

30

2l
2l
20
20
10
01
0l

7

6

5

4

2

I
I

8
6
o

5

3

3
2

I

Maskinarbetare
sökes till bl. a. ytbehandlingsavdelningen

KINNARPS KONTORSMöBLER
Kinnarp, tel. 0515/333 70.

I

l alköpings reserv
Åsarp Trädet I 3
Valtorp -Floby 2-2
Temten-Falköping 2 2
Rapid-Sandhem 1-4
Kättilstorp Slutarp 4-2

Floby 4 2 z
Trädet 4 B 0

()stra Skaraborgs reserv
Borgunda-Hörnebo 3-Z
Fröjered- Brandstorp I -3
Vartofta-Ransberg 4-5
Mullsjö Kinnarp I 1

Falköping-Skövde 9-0

Brandstorp 4 4 0 016-5
Fröjered 4 3 0 118 8
Kinnarp 4 2 2 011 4

&
.&
å
å
&

Sandhem
FBK C
Tomten
Rapid
Valtorp
Kättilstorp
Slutarp
Asarp

013-8
19-5
1 12-- 7

I 11- 7

l 10 lr
2 t0-7
1 ? tl
2 8..t2
3912
4 .1-,13

I 21-5
18-9
2 t0-t4
211 20
3 rz-tT
2 3-16
J D_I/

SLUTARP
Trivsamt kedjehus
byggt 1971, inneh. 3 rum
o. kök. hall. badrum o.
wc. Vidbyggt garage o.
förrådsutrymme. Väl-
planerad lättskött tomt.

IFK Falköping C

Mullsjö 4

Borgunda 4
R.n<hpro A

Vartofta 4

Skövde FF 4

Hörnebo 4

42
42
42
I

41
41
41
40

I
1

I
20

2

1

0
t)

42 t
2

I
1

0

2

i
0

0

6



Kom till oss och låt oss göra den tiilsammans, vi har lagt
upp en trevlig iur. Kurvor, för att visa väghållninsen.
Raksträckor f ör att du skall känna siabiliteten. En bit inne
i stan, så du kan r.rppleva clen korta vändradien och den
Smlolga manovrerlngen.

CHETIJAUTT

RENAULT 5: Utanpå hälften så stor som en stor bitr, inuii
gol.t om plats för fyra med bagage. Lastvillig genom sin
stora oorr DaK.
Provkör redan idag, så du kan få en klar uppfattning.

Lån
Länsstyrelsen motsätter sig inte i

yttrande till regeringen att Falkö-
pings kommun får tillstånd att ta
upp ett 25-årigt amorteringslån på
1,6 milj. kr.

Lånet skall användas till om- och
tillbyggnad av ålderdomshemmet
Frökindssarden. t'l''+n'
Skadegörelse i Slurarp

Under veekoslutet har två lokaler i Slu-
tarp utsatts för inbrott.och skadegörelse.
Genom att slunga en sten genom ett fön-
ster hu någon eller några tagil sig in i
Iekskolan. En grammofonskiva, en
grammofon samt drygt 200 kr i kontanter
stals. Skadegörelsen var omfattande.
Också Lokal Frökind dtsattes liir ett in-
brott och även här har vederbörahde ta-
git sig in genom att slå ut ett föroter. Inget
har stulits men gämingsmämen åstad-

kom viss skadegörelse.

TANGAVALLEN
SLUTARP
Fredag kl. 18.30

LARVS FK
SLUTARPS IF

Matchbollen skänkt av Olle
och Curt Karldn Lastbilsåke-
ri. *

Lördag kl. 1.5

Valtorps lF B-Slutarps lF B

Kinnemo
Söndag kl. 18.00

Div IV västra

IFK Vänersborg-
rKinnarps lF

Ulricehmna juniorgerie
Blidsberg-Vegby 0-3
Äspered-Timmele 0-4
Timmele: Tommy Johansson 2,
Jan Andersson, Stefan Modih
IFK U-hmn-Mullsjö i-0
Slutarp-Ulriceh. IF 0-2

Yegby
Ulriceh. IF
Timmele
IFK U-harrn
Mullsjö
Blidsberg
Aspered
Slutarp

Larv 4 - 0-vann
1\Aover Dlutarn

-1
Efter att i första halvleken lesat

under med l-0 gick Slutarpselär
till andra halvlek i förhoppning att
utjämna och eventuellt göra ett vins-
tmåI. Därav blev dock intet och se-
dan gästerna tagit ledningen med
2-0 i 20:e minuten gick det mesta i
baklås för'hemmalaget. Det verkli-
ga raset kom under matchens sista
fem minuter då Larv gjorde två av
sina fyra måI, Som matchen utveck-
lades sig torde nog utgången vara
rättvis men siffermässigt något för
stor.

Ledningsmålet kom efter fiorton
minuter, och det var Arne Johans-
son som svarade för detta, Ett par
frisparkar för gästerna dår KriJter
Strömfeldt svarade för hårda och
vällagda skott var nåra att resultera.
men Gustav Eckerlid i hemmamålet
var på sin vakt och räddade fint.
, Inledningen av den andra perio-

den gav hemmalaget en del chanser

Starka punkter i det gästande la-
get var i fyrbackslinjen som inte sat-
tes på hårdare prov Ove Sandsjö
och Ejlert Ringblom. I övrigt ges
mittliiiltets Conny Holmgren och tllf
Lindberg samma betyg lika väl som
Christer Strömfeldt i anfallet. Han
var inblandad i de flesia farliqhe-
terna.

Gustav Eckerlid i hemmamålet
gjorde en övertygande insats bakom
fyrbackslinjen, där dagens bästa be-
tyg ges till bröderna Kiell o och
Johånv Xarlsteddl På mitifältet och i
anfallet var det ganska magert, men
man kunde notera ett vårdat spel av
bl.a. junioren Tony Skoglund.-

Domare var Lennart Quick, Kin-
narp, och inga protester kan höjas
mot hans sätt att sköta rättskipning,en' to/5:1 

cESoN

till måI, bland annat genom en fri-
spark från Jan Anderisons fot. där
bollen tog i ena stolpen$eturen för-
valtaZtes dock illa.

Ofter hand tog gästerna hand om
initiativet och de ägde i stort sett
matchen med undantag av en del
kontringar från hemmalagets sida
som lått awärjdes av gästernas för-
svar.

Det ovannämnda raset inträffade
i 43:e och 44:e mi uterna då gästerna
gick upp till 4-0 efter mål av Kriste"
Strömfeldt och Bengt Onsjö. Men
des-sförinrran hade man giort det
andra målet i 20:e minuten

tsF ry..
2 2 0 0 5-r 4
2 2 0 0 4-t 4
2 | | 0 5-1 3
2110 4-13
210 | 9-3 Z
2 0 0 2 1-5 0
2 0 0 2 1-8 0
20020-lr0

H

i

AB Bil & Molor
SLUTARP
Telefon 0515/333 30

Inbrottsserie
uppklarad
Två rrtrgp fast
Måndagsmorgonens vålds{åmma bilfärd i Tåstorpsn"

irarken i Falköpingo veckoslutets inbrott i Centralhal,
len på Ranteno inbrottet och skadegörelsen på två
flygplan i hangaren på Redberga har nu klarats
upp av polisen i Falköping. Två ynglingar' l8 bch 2O
år, numera bosatta i Skövde men tidigare med adress
Falköping, har erkänt. Därrned är också veckoslutets
intrrott i Slutarp-Kinnarps lekskola och Lokal Frökind
uppklarade.

Vid förhören, som hölls under
torsdagen, kröp det också fram att
duon brutit sig in i den s.k. Motor-
gården i Marka.

Vidare erkändes två bilstölder,
dels av en Volvo Amazon med. vil-
ken de gjort sig skyldiga till en våld-
sam framfart i Tåstorpsparken, och
dels av en Volvo combi. Den bil som
20-åringen och hans två år yngre
kumpan körde lram och tillbaka
över Tåstorpsptarken, totalförstör-
des genom att ynglingarna, sedan
de kört fast i ett morotsland, slet loss

elkablar och hällde jord och sand i
bensintank och oljetråg.

Båda har tidigare varit i klammeri
med rättvisan och på fredagen in-
lämnade chefsåklagaren i Skövde
C-Fr Mac Key häktningsfrarnställan
mot 2O-åringen.

Förutom att duon giort sig skYldig
tiil allehanda olagligheter i Falkö-
ping under veckoslutet, har,'de
också gjort ett inbrott i en blolnster-
aflär i Skövde då bl.a. en papegoja
stals. Ett par detaljer i samband
med det inbrottet väckte Falkö-
pingspolisens nyfikenhet'

HELTIICKANDE
TILL LAGPRIS

Prisex: 100 % nylon, 400 cm bredd från 27:50 kvm.
Nålfilt 200 cm bredd, foambaksida, helsyntetisk 19:50 kvm.Plast och fllt 200 cm bredd i4:90 kvm.
Panel 19:S0 kvm.

STUVAR BILLIGT.

STIM MATTOR AB
Kvarngatan 10, Slutarp (intill Rutmans kök)

Tet. 0515/385 20.
Öppet: vardagar g-lg, lördagar 9-14, söndag l2_ 16.
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Krlsti Himmelstärdsdag och Mors Dag

Köp Mors Dags-6lomman hos oss!

God sortering av utplanteringsväxter direkt från odling. Nifår 20
plantor för 2* -. (Priset gäller endast i trädgården)

Tag med Edra lådor och urnor och plantera själva så får Ni jord utan extra kostnad'

VÄLKOMNA!

Kittt arp uddamålsfcirlorade
Borde avgjort före Paus

KUNGORELSE
Mönarps Kulturjord Aktiebolag 

I

har på ordinarie bolagsstämma 
I

den 5/12 1973 beslutat: 
I

1) Bolagets nu till 20.000 kronor 
I

uppgående aktiekaPital, som 
I

svarar mot 200 aktier På norq - |

nellt 100 kronor Per aktie, regi- 
|

strerade som till fullo betalda' 
I

skall ökas med 305.000 kronor 
I

för att uppgå till 325.000 kronor 
I

genom utgivning av 3.050 nYa

aktier på nominellt 100 kronor
per aktie.
2) Berättigade att teckna nYa

aktier: Ragnar Browall, Falkö-
ping, 3.000 aktier, Dan Browall,
Falköping 50 aktier.
3) Aktieteckning häruiöver får
ej ske.
4) Rätten till teckning skall
vara begagnad. senast en må-

nad från den dag då besiutet

enligt 54 $ Lag om aktiebolag
har kungjorts i tidningarna.
5) Tecknade aktier skall beta-
las med 100 kronor Per aktie.

6) Tecknade aktier skall,tillful-
1o betalas omedelbart efter
teckningens avslutande.
?) De' nya aktierna, som skall
vara bundna, skall berättiga till
vinstutdelning från och med

räkenskapsåret U7 1973.

Gr/r-'l|.

Kinnarps Il' fick släppa båda poängen rill vänersborgskamrat""'1:-YqT:"lt:T:u*:; i :.::'q:::d1lT:",^ ^'l"e,1'tt::-;'Jä:;:il 
"u'i.ä"-åä:i:i--ils?rrusten 

tlr erie; Ttl:1'-9:::.f:^o-t9-::,:::.,t:: I t:'l*ul' ::- I 11 
och 17? $$

il;;;;.Jiäi r'"ä.'"."r,-*"" pa sinplatso men Kinnar""l-:::"-.:^',1:it:^T#t'"ffiT:*:: 
1 

aktrebolacsl'*":-::9::
ua ! ä|JUr r

efter skärpt spel fiire p."". O.t oa" tkilt""tl sorn på natt och dagnellan tl" :t" 11]t"^YT: l f"ttöpit'g den2512 l9i4
;'jilffiåi.öä;;fårta harvlek förde hernmapojkarna spelet^- Tonv Persson och co I ---------'-

^,-L^-^r--r:-L^r--f--..fÄr'ftrnmv I RagnarBrowall
äil: ,ffii" äi"råi*r oJ gä"r""ra hade inte några n.terbara farligheter frarnför Thomv I nqerrs' v' vr

^ --e-^- :-.^-.--^t--l-- tr.- ,,,^""h^ll från I Ingrid Browall
iiJ;ll:#; ffi;;;;;."öå.rä" x"- inre l*0 "o,,, 

,.åso' öve.iaskning. En crossbolliTf I ':.:1:,::::""
Tony- perssorr betyclde att Gösta Ek, elter att han "..rrir, 

en gåstback, kundeprieka in led- | Av Kungl' patent- och regigtre-

I ringsverket godkänd dent"ningslnålet' 
--r:-:^- c-r- :^Lhid+ i dh'rra | 09.05.74

Ytrerligareertparlin-aochklara ochfickfrittframförmålskottinät- , Försvarslinjenfickjobbigtiandra luv'uJ'Jur

chanser tiu Kinna.psmät ranns r<ir taket' :-":,-:::""-;" ::';5*::;TiYj:iå":å$:iå: I i:,'l:"1:chanser till Kinnarpsmal I

fortsärtningen. BI a hade ö;;oJh Det var en viktig fuilpoängare för nomsående bäst var Bengt Persson I I tiänsten

ä,;#ii,iiååH.ä '"" 
f,i'?u:'ä fl1"filfoä"å:äi1ådfiii1ö :tm:åF5:t{ä'{:i;#'*, [ 

;' M;u;;""
chans t'r utderning' 

ring rrån :ilH::?':;li+;'"':Hiåläii'?* ru*,::-;;:l;.oi:5"ä::n]ååAndra. halvlekens inledr

#?1F1'"5:*"ll'f;'åJtffill lli,,"i,,{i':.yii'.-':*ä',;h:: ::5::"äilffi:k;;;:;;'";i"r'i I ,.,..:.11?T"1:',",11

i".li.,::"å"T å.i:Tf f,r,äl.lT rriigt på eÅssn I ;ö 
'ot'"",..l "om 

uåd. hade ,2s 
poiins'

stöttad. därifrån ,,no o,..1'?ä.i1*' ^ n,'"ittll'-:l- D^-..., r--.r- I -:i:::"':.f'll,:I#:il1fJiålå[l:fåffi:"Säf:t'ft 
.'pp br'a' tarrrsa 

gp:r"'iä.iiå;li.:: p::ll f"* | -""'o' mh Kurt Lundh 21' sant sven

^,,i.+ r'atre inrp riktisl. ha nått bästa I Kjellman 20 poång. arlö,*qvist tycks inte riktigt ha nått bästa I Kjellmanilupoang' *{g-rfq.
ftrme" - han var lite trög och | -l-lochl-2 fä"mttt - han var lite trög och r -'- 'l

Straff och 1- 1 blev det i 25 minu- långsaT-i vändnin'garna' Inte heller

ten.ChristerJohanssonattackera.hade.Thomas\i;::i;P*fl::å.:|,

,"fli?å'5:"::i*::nil"3'15: ,ä,':l'i$ff.':ö-:"iilT,äiitt$, I 
vaktmästaretiä nsten

mrnuter senare. ldr s ""^:fi"å;, !å"nd. tbrligastö. Gott betyg i första V , -.verade Kari Niska en fin L-.'. ----- Äol.,lo1r nnkså till Thomas Johans- l'I Klr-rnerred förkiaras härmed lediå:ffåå"?Ji"-,,:"'ilåå"''i;[T l*i:[ å*T.,T'"Tffä,?i='^""* | låff",T#:TT:i:äT",1J:i:--:äT:äåi"*:* ;'ii 3il
avtal, om möjligt tillträde 1 aug. Skriftlig ansökan senast den 5 juni
1974 ställd tili Kyrkorådets ordf. Pastorsexp. Pl. 8038 L 8 521 00

Falköping.
Upplysningar om tjånsten lämnas per tel. 330 40 - 330 10.

Kyrkorådet
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I lördags hölls konfirmation i Kin.
neveds kyrka. I det underbart vac.
kra försommarvådret vandrade de

femton konflrmenderna i cina vita
dråkter tillsammans med konflrma.
tionslårare kyrhoherde S E HaEne.

rud in i kyrkan, IIår fölJde honfir-
matlonens sedvånllga rltual med
förhör, bibelutdelning och konflr.

mationslårarens tal till de unga,
Mycket folk hade såmlats i kyrkan,

FrAn konfirmationen i Kinneved kyrka, kyrkoherde Hagnerud med eina konflrmander,

HELTIICKANDE
TILL LAGPRIS

Prisex: 100 o/o nylon, 400 cmaredd från 27:50 kvm.
Nållilt 200 cm bredd, foambaksida, helsyntetisk 19:50 kvm.
Plast och filt 200 cm bredd 14:90 kvm.
Panel 19:50 kvm.

STUVAR BILLIGT

STIM MATTOR AB
Kvarngatan 10, Slutarp (intill Rutmans kök)

Tel. 0515/335 70.

Öppet: vardagar 9- 18, lördagar 9- 14, söndag 12- 16.

OBS!

Gammaldansen 2215 f lYttad
från Blidsbergs BYgdegård

till Lokal Frökind
kt. 20.30 - 01.00

Musik: LINDBERGS ORKESTER

Åldersgräns 20 år. Servering. Välkomna!
FABK:s Supporterklubb

' lFK Ulricehamn-Slutarp 7-O
Slutarps A-juniorer råkade ut för ett

stort nederlag vid tisdagens besök i Uhi-
cehamn mot däruarande IFK.

FT-sport har haft ett samtal med lagle-
daren Karl-Erik Skoglund angående
matchen och han säger följande:

"Vårt lag var väl betydligt ojåmnare till
skillnad mot hemmalaget där så gott som

samtliga spelare tillhörde den översta ål-
dersgräroen. I pausen var ställningen
2-0 men trots atttri släppte in fern mål i

andra halvleken så hölll vi spelet bättre
uppe under denna period. Trots det stora
nederlaget så gjorde det bakra försvaret
bra ifrån sig och var bästa lagdel. Om jag
i övrigt ska nämna någon denna gång så

är det Stelan Ekman. som jag tyckte
gjorde en bra insats.

Nästa gång har vi hemmamatch mot

Vegby och dä får vr hoppas att det går

båttre", slutar Skoglund.
Lfls-lvl, GESON

Kinnarpe IF - Falköpings ÄIK 3-2
Mä.: K: Tomy Fredriksson 2, Ingemu
Johansrcn. F: Pelle Wass, Mikael Rehn-
ström,

Det var en jåimn match där Kimarp
kunde avgöra på en mävaktsmiss från
falköpingsmålvakten. Bäst i hemmalaget
var Steve Carlsson, Ingemar Johmsson
och Tomy Fredriksson. I FAIK gott be-
iyg till Mikael Rehnström, Mats Anders-
son, Bengt Ahlenius och Pelle Wass.

of,ls-Y. 
I

Kinneveds kyrkofullmäktige 
i

har hållii sammanträde i Axtoros I

församiingsal. Revisursberättelie j

för 1973 års räkenskaper förelåg. i

Den lades med godkännande till j

handlingarna. ansvarsfrihet bevil- |

jades kyrkorådet. I

Till elektor för val av lekmanna- I

ombud i stiftstinget valdes Carl-Ar-
ne Adamsson, suppl Sven Anders-
son. Vidare beslutades att mottaga
en donation från framlidne Karl Pa-
rad, som gencm testamente donerat
sin kvarlåtenskap till församlingen.

Efter avslutat sammanträde
vandrade hela fullmäktigegruppen
genom den vackra Axtorpsnaturen
till minnesplatsen vid Katteskalla,
där ett tråkors minner om digerdö-
dens härjningar i mitten på tretton-
hundratalet. Det berättades flera
sägner om platsen. Det framkom
förslag att kyrkorådet skulle låta
uppsätta ett nytt kors då det gamla
bödar bli illa medfaret. Efter åter-
komsten till församlingssalen bjöds
fullmäktige på kaffe av kyrkorådets

Kinnarps IF
Floby IF
Grolanda IF
Valtorps IF
FAIK
Falk.BK

1003-22
r001-02
0 1 0 l-1 I
0 I 0 l-l 1

0012-30
0010-10

damer



Rapid bärgade Poäng :#.

efter "övertidsstr aff"
Kinnarp ficlc oavgjort ,;/5

borta mot Trollhättan ''4'

Rapitl och Slurarp möttes på fredagskvällen på Falevi' och att det

var en mntch m"d klar.;umb-oka"akrå-r i division VI behövde inte de

fåtaliga åskådarna Htgt ";ä"" 
i okunnighet om'-Del var nämligen

mycket dåtigt spel "o- a" låå tagen bjåd på' och matchen slutade

.i,*i.t t - tl "fi". en mållös fömta period'

Kinnarp mötte i torsdags IFK Trolthätran borta, och fick med sig

en poäng hem sorn rninne av tillställnirrgen. tlållöst var tlet i halltid'
men eftrr iraus gjorde de bårla opponenterna var sitt mål' Hemma'
laeet fick sitl efter en straffretur.

Rapid började bäst, hade flera
chutt!.t, *.ä Co.ttty Pettersson i fri
ooiitlot'to- den alira hetaste' Slu-
iarosförsvaret redde dock med tur
och skicklighei uPP det heia'--Å"J"" 

falvlek^eh var blott åtta
minuter sammal, då SlutarPs Roger
Anderssän drog på ett skott från ett
30-tal meter och frck se bollen ta i
ribban. studsa ner i marken och ut'
Vad Roger tänkte om bollens öde
vet iae iite, men domaren tyckte att
det-rår mål och Pekade På mitt-
puhkten.
' Så fortsatte spelet, fram och åter,
utan att särskil mycket egentligen

li_1"

I46:e minuten blev det dock kvit-
tering. En Slutarpsförs-varare tap
o"d."kott"upternå totalt och stop
l.d" .tt ofailie boll med händerna,
äågon meter innanför strafflinjen'

öh.itt.. Svensson slog bollen i
mål utan resonemang, och det var
det sista som hände i matchen'

Bäst i SlutarP var Gustav Ecker-
lid, Peter Jansion, Roger Anders-
son, och Tony Skoglund'

Rapid hadå inte mYcket, men lag-
iedarln P O Karlsson tyckte att
Jan-Olof Gustafsson, Kari-Anders
Andersson och Douglas Oberg var
L-^

BERNT

Första halvlek bjöd stundtals På
riktigt bra spel. och det var främst
Kinnarp som svarade för farlighe-
terna. Bl a var både Thomas Wes-
terberg och Gösta Ek vid var sitt
tillfälle ensamma med målvakten,
dock utan att få ut något av detta.

Efter 20 minuter av den andra
halvleken blev en trollhättespelare
lälld innanför straffområdet, och
stiaffen sorn följde halvräddades av
Tommv Pettersson, men L-E Lund-

" berg var framme och rakade in re-
luren.

Det dröjde dock endast fem minu-
ter tills den oavgiorda ordningen

r'är återstältd. Aven denna gånll
blev det mål efter eq målvaktsretur,
men denna gång var det KinnarPs
Tomas Johansson, som höll sig
framrne.

Kinnarp pressade efter detta gan-
ska ordentligt, men 1- 1 stod sig allt-
så tiden ut. Kinnarp var emellertid
det lag som låg närmast segern.

Bäst i KinnarP var TommY Pet-
tersson, Bengt Persson. BennY
Carlqvist och Gösta Ek.

Brå domare var Roland Gillberg,
Vänersborg.

gräsmattan och inte ger Plats för
det gröna gräset.

Det är bara så!*
Annars är det sig likt På våren'

Det är allrid en Prövning att slå

sräsmattan första gången. Man
vet aldrig om kliPParen skall gå i
gång det här kvartalet eller nåsta'

Fruntimmer och maskiner hör
egentligen inte ihoP - men det är
m-arlvatdigt vad bra dom är På

att dra igång gräskliPpåre' Det

kallas visst handlag.*
Vårarbetet i villaträdgårdarna

har sin tid. Vi kliPPte häck, gran-

ne Lennart och jag, för ett tag se-

dan. Ja, skall sanningen fram så

klippte Lennart och jag såg På'
Det blev så av olika anledningar'
Men sista häckmetrarna var Jag

med. I den nYkliPPta häcken sPre-

tade fiolårsgräset retligt fram och

en bra genväg var att elda gräs

istället för att Iångsamt malande

med spaden försöka gräva undan'
fiolåret ur häcken'

Vi tuttade helt enkelt eld. Det
sprakade bra kring de nYkliPPta
buskarna s-om dock såg ängsligt
kala ut. Vi vågade inte fortsätta
utan att kontakta vetenskaPen'
Denna, i form av en trädgård*'
mästare några stenkast (om man

är RickY Bruch) öster om SlutarP,
qreps omedelbart av vredesmod'- 

- Era tokar elda i Ölandstoken'
SIäck med detsamma.

Vårt Solårsgräs fick inte gå uPP

i rök * så lättvindigt löser man
inte vårbrukets vedermödor'

{*
Någon s3 mej för en tid sedan

"att du skriver bara vad I har för
er i Slutarp och aldrig nåt om Kin-
narp".

- Berätta gärna om små nära
ting, så skall jag försöka "glimta"
till om det. Det var mitt svar.

Låt mej avslutningsvis ägna me.;

helt åt KinnarP' Där bor bl'a'
r matkonstens mästare i form av In-
' g. och flinka flickor På Pensiona-

tet. Den maten som där serveras
kan man, bäste kyrkoherde, sitta
fram i kyrkan och äta.

Kinnarps pensionat behöver in-
gen reklam - det ger reklam åt sig
sjålvt, men ändå: Här finns rikt.igt
lagad husmanskost som smakar
mums för hungriga magar.

Jag kan göra detta uttalande så-

som tillförordnad hemma-köks-
mästare - pådeltid.

I Slutarp finns Slutarps Kök - I
Kinnarp finns Kinnarps Kök -
vad kan man mera begära?

Natten börjar bli sen - snart
dags att börja ansa maskrosorna
igen. Varför inte lite mer varsamt?

Gomorron.
BÄSSE

Gtimtar frå,n frökind
God försommarvåi På er alla

Frökindsbor. Det var ett tag sedan

vi. hördes i den här sPalten. An-
ledningen är väl närmast den att
det varit en osedvanligt torr vår
och man har bara väntat och vän-
tat att något nYtt skulle hända
kring solen. De senaste d.agarna

har rriedfört mer växlingar i väder-
läge', och spridda skurar har för-
delat sig även över Frökind.

Det stora samtalsämnet bland
befolkningen har den här våren
varit maskrosorna. I vår familj har
vi vid det här laget djuPgående
dikuterat Taraxacum officinale
som de lärde kallar den. Vi har
låst att maskrosen är en vardaglig
blomma på våren och sommaren,
betraktas såsom ett ogräs som

man bör på allt sätt utrota. Det är
ingen ful blomma ' ' ' En äng meo

blommande maskrosor är en
vacker syn. Till denna guldmatta
söker sig bin och humlor för att
suga till sig'dess ädla safter.

*
I den stund det här skrives

kommer min äkta hälft inrusande
genom dörren efter att ha va-

.it rte och hållit föqedrag om mask-

rosen för en skara, rar flickor'
Enligt vad sorn sägs av Örtagum-
man är maskrosen ett gott läke-
me del mot en mängd sjukdomar'
Det lär inte heller finnas någon

sallad som är så nYttig som mask-

rossallad. Och det finns inget vin
som är så gott som maskrosvin.
Det kan jag bekräfta efter att ha
provsmakat en mYcket fin årgång.
Det hände mej vid ett besök hos

en fiskargubbe i Bohuslän, som

inbjöd en journalistkollega och
mej att provsmaka. Vi drack det
med andakt.

Trots dessa rosor till maskrosen
har man svårt att vara vän ?ned

den. Man tittar På den med ilska
och förakt där den lYser uPP hela

HELTIICKANDE

Prisex: 100 olo nylon, 400 cm bredd från 27:50 kvm'

Nålfilt 200 cm bredd, foambaksida, helsyntetisk 19:50 kvm'

Ptast och tltt 200 cm bredd 14:90 kvm'
Panel 19:50 kvm

STUVAR BILLIGT

STIM MATTOR AB
, Kvarngatan 10, Slutarp (intill Rutmans kök)

Tel. 0515/335 70'

Öppet: vardagar 9-18, lördagar 9-14, söndag 12-16'

TILL LAGPRIS

0BETI'I U$ET

har stängt Pingstafton!



lll/f . rrvtagert hvte.r_) t Lllc.I.a
vrd rn brott -v,

Polisen i Falköping har gripit en:
yngling för ett inbrott i en bensinsta-
tion i Kinnarp. Vid förhör med yng-
lingen erkände han en bilstöld och l

ännu ett in'brott i Blidsberg. i

Ynglingen hade genom att slå ut l

en masonitskiva i en dörr lyckats i

bereda sig tillträde till lokälerna. i

Bltet vid kuppen blev tio kr. Efter i

inbrottet stal ynglingen en bil i Kin-
narp och for i denna till Blidsberg, i

där han på nytt gjorde inbrott i en I

bensinstaticn. Han kom här över en I

mindre penningsumma - 50 kr. r

Efter inbrottet ställde han i den i

stulna bilen färden mot Skövde.
men fick på grund av b ensinstopp.
ge upp alla vidare planer på resan. I

Polisen återfann bilen i Stenstoro.
Den stod då den stals i Kinnaio ]

parkerad med nycklarna i tänå- i

ningslåset.

0ä'*'Jl"
Telefon 0515/333 30

Gäsene-Eriksbergs jaktskytte-
klubb anordnade-på Kristi Himmels-
färdsdag sin sedvanliga jaktstig vid
Glömme i Mjäldrunga. Det kom i år
inte mindre än 284 startande och det
år nytt deltagarrekord. Tävlingen
blev mycket jämn med tre deltagere
som fick högsta resultat 100 poäng.

Prislista för jaktstigen: l. Karl
Jörgensson, Uddevalla, 100. 5.
Gunde Johansson. Kinnarp. 98. 9.
Asthe Fahlqvist, Floby,'96. 10.
Bengt Alfredsson, Äsarp, 95. 13.

Yåkan Johansson, Mullsjö, 93. 14.
Äke Blom, Kinnarp, 93. 15. Magnus
Svaläng, Blidsberg, 93. 18, Leif An-
dersson, Tidaholm, 92.

Damer: 1. Ulla-Britt Martinsson,
Götene, 69. 2. Ann-Marie Anders-
son, Borås, 60. qlr

-v-r.
Lagseger till Kinnarp

Vidjaktstigen var också en lagtäv-
ling anordnad för klubbarna på
Falbygden med omgivningar. Re-
sultat: 1. K'nnarp 428. 2. Tidaholm
lag II 396. 3. Tidaholm lag I 393. 4.
Vilske 382. 5. Habo lag II 379. 6.

! slrturpt
missionshus
Annandag pingst kl. 11.00

Gudstjänst, Axel Gustavsson,

Rydberg, offer för. byggnads-
kassan, .
Välkomnal

KINNEMO
on"""31n,i'fi:1,: "'o

Tråvad lF-Kinnarps IF
Matchbollen skänkt av Kinnarps IF:s Supporterklubb.

uHlK rfÄomilG
Rilen som sliiliu' I Selvicetlitt 1'.jiirllingssvstonr
med gascllinder vid r':rr'.jc hiul -- k:u r,sse.n
halls m.iLrkt meu bestanrt i plirnt liige .

FYRKATIIIGRATT
gel biittle sikt orh biittle
stlumenten. Alleglo finns r

snal lril som kiinns stol l

iilclblrck iivel in-
2- rich .l-rl. l,iten.

Bröd BiI AB

AUSilIIAIIEGRO
Iionr ot'lt 1tt'rrvii hclt nlrr Allcgll ,,t lr st,srtrltirligt nvrLstt Ilirrrrlko.tlrrr och ALrstin Maxi I

OPPET ÄVEN PINGSTAFTON TILL KL 18.00

erna Larss0ns
Kinnarp - Te|.0515/330 32,330 60



Fyrstad,sbiljard,en bleu !&'

en framgång fr;, Slutarp

Sex av de framgångsrika Slutarps-biljardisterna. I undre raden är det
D-l<lassarnn Conny Schöön, Roger Andersson och Owe Carl6n samt
B-klass:rren Dan-Ola S:ind6n och i övre raden syns B-klassarna Tony
Skoglund och Bengt Andersson.

För andra året spelades fyrstads i 14-l

Biljard om tre Inan i vardera Iaget A, B,
C, D-grupper. Tidaholm fick avsä från
årets lävlan varför tävlingen ltck genom-
föras med lag från Falköping, Skövde
och SIutarp.

Ett mycket stort intresse har visats fråu

Stomtryk för Slutarp
Fredagskvällero match på Tångaval-

len gav till resultat att Kvänm vam över
Slutarp med de gamka överlågsna siff-
roma 5-1. En chockartad stårt från gå's

ternas sida gav en ledning med 3-0 re-
dan efter fiorton minuter men det som tio
minuter senare giordes av Leif Ekbohm
gav ett visst hopp m ett jämare resultat
för hemmalaget.

Andra hatvlek inleddes alltså med en
ledning för Kvänum med 3-l och man
måste nog säga att Kvånum i denna pe-

riod helt ägde mtchen och att deras se-

ger aldrig vr hotad.
På ett tidigt stadium av matchen gick

ron upp till slutresultatet 5- I och sedan
hade man ingen svårighet alt slå vakt om

de uppnådda siffroma.
Hemmalagets målskYtt är redan

nämd och för gästema målade Hans

Jaroson, Stefan Jonsson med två vardera
samt Mats Grönberg. Ett plm i kanten får
såttas för bland annat Uno Broberg, Kjell
Berggren smt mittfältets Josef Maier
mh Jan Ekroth samt målskyttarna i Kvä-
numslaget.

I hemalaget hade Gustav Eckerlid i
målburen en gamka svettig dag gqh,'ka4,

säkerligen nomineras till den nyttigaste
spelaren. I fyrbackslinjen giorde återigen
Peter Jansson gott ifrån sig och framåt
kan Roger Anderson och Kent Ahlberg
bokas för de bästa insatserna. Lemu
Kardell, Floby, dömde utan stiime an-

mårkningar. vo-14. GESON

de tävlande. A- och B-grupperna spelade
till 150 poång i stafettformen medan C-

och D-grupperna spelade till 90 poång.
Framgångsrikaste \lubl:en blev Slu-

tarps Biljard med gruppsegrar i B, C och
f) och en arrdraplats i A-gruppen. Prisut-
delning skedde i orrsdags på Biliardsa-
longen Ryttaren i Falköping. Sonr prisut-
delare fungerade Knut Lindberg, Falkö-
ping, och Bertil Helander, Slutarp.

Prislista: 1. Skijvde 8 p 600 bollar; 2.

Slutarp 4 p 494 boliar; 3 Falköping 0 p 497

bollar.
B: 1 slutarp 6 p 588 bollar; ! Skövde 4

p 568 boliar: J Falköping 2 p 481 bollar'
C: 1. Slutarp 8 p 360 bollar; 2. Skövde 2

280 bollar; 3 Falköping 2 p 271 bollar'
D: l. Slutarp 8 p 360 bollar: 2. Falkö-

ping,t 298; 3 Skövde 0 294

Utfärd
för äldre

Kinneveds Rödakorskrets an-
ordnar fred. den 7/6 utflykt för
äldre inom kretsens verksam-
hetsområde. Personer födda
1904 eller 'äldre hälsas varmt
välkomna. Äkta makar fölias åt
oavSett ålder.
Buss avgår från Claussons af-
fär, Siutarp kl. 11.50 och från
Frökindsgården 12.00.

Anmälan senast onsdag per tel.
330 06. 330 93. 331 39.

Kinneveds Rödakorskrets

Kinnarpskaptenen Kenneth
om bollen,

Lagen på, Kinnemo;
På annandag pingst spelar Kanske kan dock tremmaplan

Kinnarp på sin hemmabana mot ge Kinnarp tillräckligt med råg i

Tråvad, och det kommer med all ryggen för poång. ir

si;iri'nolikhet att bli en svår upp. ö
gift för hemmalaget. Tråvad iig- Så här formerar 'Efu lagen på
ger väl till i serien, medan Kin- annandagen:
narp knappast kan sägas ha ro-
sat malknaden hittills i år.

Kinnarp:
Tommy Pettersson
Bengt Persson
Tony Persson
Anders Ek
B O Engstrand
Benny Carlqvist
Roland Moberg
Thomas Johansson
Kenneth Palmqvist
Thomas Westerberg
Gösta Eek
Christer Johansson
Anders Ivansson
Thomas Karlsson

Samling måndag
Kinnemo 17.30.

Tråvads IF l

ClaesGöran Persson
Tore Johansson
Lars Lindahl
Olle Bystedt
Lars-Bertil Ekbiad
Claes-G<iran Lundgren
Alf Östergård
Ove Karlsson
Bengt Georgsson
Tommy Faik
Christer Svensson ,,

Magnus Brelid
Karl-Henrik Olsson

Domare: Rolf Lundell, Skövde.

Palmqvist i kamp med en Tråvadsspelare

Glöm ej altonens dans i Lokal Frökind

a LARMS spelar
rlb.



I(innarp leclde" i halvtid ^lb-vr.

men föIl lclart mot Tråvacl
liinnarp oeh Tråvad rnöttes på annandagen på ett trlåsigt och kallt Kinnemo, och det var

gåsterna som drog det längsta strået. 4-2 blev slutresultatet i gästernas.favör, efter Kinnarps.
lednirrg med 2- I i halvtid.

Tråvad öppnade starkast och la-
get pressade rejält mot Kinnarps
målet trots den hårda motvinden.

Drivande kraft i Tråvadsattackerna
var Bengt Georgsson, som trots att
han uppgavs vara skadad redan vid
avspark visade sin höga klass.

När ungefär en kvart spelats jäm-
nade Kinnarp ut spelet, och framför
allt var det Thomas Westerberg som
mårktes. Han var framme i flera at-
tacker som med lite större tur och
kyla kunnat ge ett par mål i'utdel-
nins.

I20:e minuten t ex spelades Tho-
mas fint fram av Benny Carlqvist
men skottet som avlosades ur fritt
läge räddades av måivakten.

Minuten efter detta Kinnarpstill-
fälle blev det 0- 1. Tommy Svensson
lyfte in b:llen till Claes.Gunnar
Lundgren som nickade in bollen
bakom Tommy Pettersson i Kin-
narosmålet.

E?ter 25 minuters spel fick I(in-
narD en hörna. som Thomas Wes-
terbeig sköt i krysset. Returen
nickades i mål av Gösta Eek, och
ställnineen var 1- 1.

Tio minuter senare ville Kinnarp=-
publiken ha straff. Thomas Wes-

terberg gick omkull i nårheten av
strafflinjen. och något justitiemord
hade väl inte blivit begånget om
domaren i detta läge pekat på
straffpunkten.

Detta gjorde han emellertid i en
nästan identisk situation i den 41:a
minuten, då Thomas åter blev fälld.
Straffen slogs säkert i mål av Benny
Carlqvist.

Bengt Georgsson blev skadad vid
en sammanstötning och tvingades
lämna banan, och då dennt'utgick
blev det genast sämre ordning på
Tråvadsattackerna.

Efterhand steg emellertid Olle
Bystedt fram som mittfältsmotor i
Tråvad. och i andra halvlek kom la-
get stark-t tillbaka. Något stör re spel
visade inget av lagen upp i andra
halvlek, åtmirrstone inte sedan
Thomas Westerberg efter en halv-
timmes spel fått hjälpas av banan
efter att ha blivit'upphakad av en
Tråvads-back.

Det var mest resultatlöst långbol-
lande, speciellt från Kinnarps sida,
som bjöds efter paus.

Tre må1 blev det emellertid, båda
signerade Tråvad. I den sjätte mi-
nuten slogs eti inlägg1f"ån höger

som Tore Johansson baklänges-
nickade i mål, därmed utjämnande
stållninsen till2-2.

2-3 var en snöplig historia' En
baklängespassning i 36:e minuten
till målvaklen var för lös och Chris-
ter Svensson hann emellan och toff-
lade in bollen.

Det sista målet gjordes också av
Christer Svensson. Han fick en
öppnande cross-boll från höger och
helt ensam avanceråde han mot
Kinnarpsmålet. Skottet halvrädda-
des till retur av Tommy Pettersson,
men i andra läget nickföste Christer

Mest frarnträdande i KinnarP var
mittfältaren Roland Mobergi och
Thomas Westerberg. Tråvads bäsia
återfanns i Bengt Georgsson, den lil-
la sttmd han fick vara med, Lars
Lindahl, Olle BYstedt och Christer
Svensson.- n"-^."n. Rolf Lundell' Skövde,
hade stora bekYmmer i första halv-
lek. då det sparkades mer På ben än
oå boll. Ha; fick emellertid spelar-
;a att lugna ntr sig. och han kom-
mer ifråi sitt Kinnemobesök med
eott betvq.- BERNT

Cykelrally
Kinneveds'CKF anordnar cykel-

rally i morgon, onsdag, kvåll med
start vid Kinnarps skola.

'1lb-r'.
Göltotta metl Motioneklutrben

Ivlotionsklubben enordnade på
annandagen gökotta med tipspro-
menad. Ett 30-tal deltog och fick en
skön morgon med en promenad i
härligt väder, Man vandrade ung-
eiär en mil, den blå vandringsleden,
till Långaberget, där man rastade.
Den tipspromenad, med tolv frågor
som var inlagd, vanns av Tage
Hellman. Gökottsn år tradition hos
motionsklubben, som anordnar en
sådan varie år.

*
ULRICEHAMNS JUNIORSERIE

Srutarp-Vegby O-7
Slutarps A-juniorer råkade återigen ut

för ett stort nederlag och dema gång på
Tångavallen där serieledande Vegby
gjorde ?-0 efter 2-0 i pausen. Utgången
av matchen var rättvis om även något {iir
stor siffermässigt sett. Hemmalagets vän-
sterfiirsvu släppte till lite för mycket i
slutet av matchen då gästerna på kort iid
gick från 4=0 till slutresultatet, Ett bra lag
hade dock Vegby och är säkerligen vär-
diga serieledare. Hela laget var synnerli-
gen bollkunnigt och var därtill snabbt i
sina aktioner.

Hemmalaget stretade emot ganska bra
i txirjan och så länge det bara stod 0-2 så
såg matchen jämn ut. Men det ovan omta-
lade rmet ändrade helt bilden.

Bo Lund och Bengt Andemson käm-
padei försvaret men det räckte inte och
aroträngningana av Stefan Ekman och
Tony Skoghmd att åstadkommå något
framåt slog slint, och farligheterna fram-
för Vegbymålet var lätt räknade.

Målskyttar: Rolf Jol:ansson 3, Göran
Nord, Torbjörn Olausson, Sten Hell-
ström. Lars Giitfelt. Domare var Arne
Nilsson, Falköpine. q[L-fu

GE.SON

liril.,tr1it

;,:lii

I

Kinneveda CKI' I

höll i tisdags rnånadsmöte i Sörby 
I

skola. Vid mötet överlämnade Göte 
I

' Andersson, Floby, en premieobiiga- 
|

tion till Dagny Silvander, sorn hon.l
vunnit vid utlottning bland spar-l

-klukrbskassörerna inom Västra Sve' 
I

riges Centralkassa. Inorn avdel- 
|

ningen finns två pparklubbar och I

vid varje rnöte sparas det en slant. I

Dagny Silvander var kvällens I
värdinna och bjöd på kaffe. varefter I
fö[ide en tipstävlan arrangerad av I
Cöte Andersson. Denna tävlan I

vanns åv Ruth Persson och Karinl
{iortsäter. I

Vid de efterfö\jande örhandling-l
arna rapporterade Barbro Anders-l
son från föraningsktrrsen på Fläms-l
lätt som hon deltagit i. Tema förl
kursen var "Bostaden", men ävenl
nya jordbruksavtalet berördes. Vi-l
dare rapporterados att cykelrallyl
anordnas onsdagon den 5 juni medl
start från Kinnarps skola, Bussresaf
anordnas till rikstinget i Lidköpingl
den 16juni. 

I
i

li,'
:T:

**;j

R:ir

Thomas Westerberg demonstrerar sitt farliga ryck.

Kinnarpe IF-SlurarPs IF
I I -O (5-O)

Målg.: Per Ola Westerberg 4' Bengt
Kjellström 3, Tommy Berglund 3, Kenth
Johansson.

Kinnarp var det klart båsta laget i
"derbyt" och man vann en övertygande
seger efter mycket bra spel. Båst i låget
var Per-Ola Westerberg och Mikael Da-

rius medan Slutarp hade sina tråda bästa

spelare i J. O. Kjellander och Niklas
Eckerlid.

Grolanda IF
Kinnarps IF I
Vartofta SK
IFK Falköpirtg
Slutarps IF

0 074-2 4

0 tt6-2 4
0 117-6 4

020-r30
030*240

22

32
z0
30

Slutarps I)-jun: Jerker Hellström.
Christer Olsson, Ulf Brage, J O Kjellan-
der, Niklas Eckerlid, Mikael Forsbere.,
Magnus Johansson. Magnus Ekman, Rä-
bert Lindstrflm, Anders Bergqvist, Jör-
gen Svensson, Stefan Bovenius, Anders
Målmgren. Match mot IFK Falköping.
Samling Tångavallen onsdag L?.30.

STOR LOPPMARKNAD
i Järnvägsparken, Slutarp lördagen den Sjuni 1971 kl. 10.00

Fyndplats för saker av allehanda slag.
Bl.a. porslin andra sortering från Rörstrands'

Nva plast m attii,:?'51,:ilor och stuvar'

Diverse ganla möbler och prylar.
Samhällsföreningen/ldrotlslöreningen



300 åkte i Frökind :t:"-

Aina och Göran Andersson får sina startkort av Helge-Olof Carlsson.
lntresserad åskådare unga fröken Eckerlid.

Cirka 300 ställde upp i tisdagens
kommuncvkline i Frökind. Det är
80-talet ftiire an i tiot, rnen den star-
ka blåsten bidrog till att hålla flera
cyklister inomhus. Fullmäktigele-
damöterna Arne Olsson och Gustav
Gustavsson gick före med gott ex-
empel och körde båda för sin kom-
mun.

Arne Olsson och Sixten Lindbere
paråkte. Gustav startklar.

f "..1
,\ (,| frs c'l t D enI

ble
-4.

Kökscupen i fotboll -. Sltrtar.ps
IF:s oldl:o1'sturnering kornrler
även i sornrnar att spelas. Inltjtrdan
skirll r:tga till sirnrr:L kltil,lrirr surrr i
fiol. Nagot exakt dtitum för spelet
är inte best:itnt rnen SIF-stvrelsen
oell it)luiitilragarerr Er.er.l iarrcler,

Till hundägare
i Kinneved med orirnejd; en
vädjan: koppla Edra huirdar,
mina djur har drivits över sina
stängsel, blivit sönderrivna och
bitna ett flertal gånger.
Blrger Andersson, Axiorp

1-l

Busstrafiken
på linjen Döve - Börstig - Kinnarp - Falköplng indrages
fr.o.m. den 10 juni och återupptages den 20 augusti.

AB Liniebuss.

.fortsiitter

6lb
-71.Climrar från Frökind

Gomorgon!
I dag har jag satt potatis för an-

dra gången i vår. Jag hade ett
mindre restparti i källaren som in-
te gick åt under trandansen och
eftersom de "ålat" sig bra fannjag
det lika.gott att.få nen dom,.i. jond-,
en. Där är de nu. Jag räknar med
att få två godå sköftleI även om
sållan talesåttet "att di dummaste
bönnera får di bäste potatera"
slår in. Det har jag konstaterat.

*
Förra gången skrev jag i de här

glimtarna om det torra vädret,
Genast kom det regn. I dag årjag
trött på blåsten * den är en pina.
Jag tror inte det blir någon ord-
ning på vädret i sommar - det år
satelliternas fel. Normalt brukar
"loppmarknadsveckan" vare en
ev sommarens allra bästa, På lör-
dag är det dags för Slutarps IF:s
och .Samhällsföreningens storå
jippo vid station. Då ska allt ifrån
gamla knäppkängor till rent fan-
tastiska handgräsklippare hamna
under klubban. Men marknaden
behöver sol och värme * annars
blir det ingen ordning på kom-
mersen.

*
En del av nettot går till idrottsfö-

reningen. Det kostar pengar att
driva idrottsföretagen även i de
blygsamma sammanhangen. Det
går nämligen illa för Slutarpspoj-
karna även i år - vi läser liksom i
fiol hellre tabellen upp och ner.
Det gör dorn i Kinrrarp också.,.

l(

Det här är sista skolveckan och

BILLIGA
MUBLER

är inte alltid så bra,
men vi säljer

BRA MUBLER

BILLIGT
Öppettider i sommar

månd-fred. 10- 18, lörd
10* 12

Semesterstängt från fred.
den 5 juli-17 juli

AB L Gustafssons
Möbelaflär

te].0515/33179
Backagatan 4, Slutarp

det dröjer inte länge förrän lörsta
barnet kommer med önskemål om
att få åka till Odenbadet. Snart
står hela kören där - med ön-
skemål och krav. Jag kan snart
inte försvara mej långre eftersom
jag lovat att vi får bad hår ute ie-
dqn i sommar '- det sa jag {?i+ra
sommaren. Nu :Ilår herrarnar.i.stan
snart fatta sitt beslut. Vi kan ju
inte ha en komplett badanlågg'
ning liggande till ingen nytta. Den
gamla kommunen investerade i en
sådan och det var vål meningen
ati det skulle badas i den. ..

Beslutar ni inte snart om vårt
bad, kommer vi likt EgYPtens
gräshoppor välla in till Stadshuset
och slå oss ner i trapPor och konr-
dorer.

+

I daE kom vattenverket från
staden.* Herr Kurt Dåsen hade
med sej mängder av prYlar. Han
hade fått i uppgift att montera in
måtare i alla hushåll. Det är frå-
qan om det snart inte blir billigare
ätt köpa från "Preppens". Det är
tidens anda - vi'här ute har tYdli-
gen alltlör länge undgått att få vårt
vatten uppskattat.

Finns det förresten något som
heter kalkavdrag? Det var någon
som undrade.

Motionsklubben hår ute ligger
inte l:ara bakom gökottor i pingst-
tid. Den ordnar också med folkets
cykelmotion. Så var det i tisdags
då pedaltrampare i alla åldrar
cyklade Vårkumlarundan eller till
Axtorps vackra omgivning, Drack
festis och samlade poäng. Full-
mäktige gick före med gott exem-
pel. Frökind har två fäder - båda
cyklade. G"stav i affärn valde att
trarnpa till stan - han hade sam-
manträde oå kvällen. Förmodli-
gen cyklade han hem också - cy-
keln år Gustavs båsta redskaP' Det
har han alltid till hatrds och gör
med det långa, Iånga utflykter inte
bara i Falbygdsnaturen. Arne i
Alarp than Olsson ni vet) mön-
strade också upp på sin velociped.
Tog kort pustepaus i Lokal Frö-
kind och vär-rde sedan åter. Såle-
des kan vi från Friikinds horisont
rapportera 100-procentigt delta-
sande av fäderna. Får vi tro att de
bidrog till framtida segrar... ?

Eftersom det lider mot skolslut
vill jag rikta följande mani;rg till
alla unga vännerl var snälla mot
li'öknar och magistrar de två sista
dagartra på terminen. Kasta inga
kritor och sätt inga tuggumnrin ulr-
der bänklocket. Sommaretr blir
rolisal'e då.

Er tillgivne
BASSE

skall inont koft samm:rnträd:r



Skolfinal fr;r frökind,sbarnen

4a,{' Det var paraplyväder i går morse när barnen tågade från Kinnarps skola till kyrkan

Skcilåret vid Kinnarps Central-
skola avslutades i går med traditio-
nell samling i Kinneveds kyrka, som
blev fylld av elever, lärare och för-
äldrar. Tillsynslärare Gerd Sand-
berg hälsade välkommen och Pre-
senterade programmet vilket inled-
des med unisont "Den blomstertid
nu kommer".Så framträdde klass 1

med ett par somntarvisor. Gitarr-
spelande Maria och Anneli från
kiass 2 visade fin talang och klass 6

framträdde under sin magisters
ledning med Michael row his boat
ashore - en negro sPiritual. Väl-
kända My Bonnie is over. . ' kling-
ade också vackert.

Magnus Johansson - klass 3-sPe-
lade klarinett och gjorde det mycket
bra. Vi fick höra Den blomstertid nu
kommer i klarine ttaPPning. Och
det var final på den här avslutning-
en. där också kYrkoherde
Sven-Eric Hagnerud talade till bar-
nen om allt det vackra som vär
svenska natur har att ge oss nu i
försommarens grönskande itid. Han

i+.fi'

Slutarp vann,5-3
Slutarp vam fredagskvällens match

mot Kättilstorp med 5-3 efter 2-2 i halv-
tid. Matchen var relativt jäm, varör re-
sultatet kan diskuteras.

Kättilstorp tog ledningen i matchens
4:e minut efter mål av Lars Assarsson
efter passning av Jerker Åbladh.

Fem minuter senare kvitterade Slutarp
till 1= 1 och för detta svarade LeifEkbom.

I 20:e minuten tog Kättilstorp ledning-
en med 2-1 med mål av Jerker Äblad
efter passning från Lars Assarsson.

I 34:e minuten fmtställdes halvtidsre-
sultatet 2-2 då Slutarps Roger Anders-
son nätade.

Andra halvlek var blott fem minuter
gammal när Slutarp gjorde 2*3 och för
detta måi svarade Per-Uno Gustavsson.

Två minuter senare var det dags för
2-4 efter mål av Roger Andersson'

I l6:e minuten reducerade Kättilstorp
till 3-4 genom Jan Johansson. Slutresul-
tatet 5-B till Slutarp faststiilldes i den 20:e

minuten och förldetta svarade Thomas
Andersson,

I Kättilstorp, som i den 10:e minuten
fick byta ut Hans Larsson på grund av
skada, skall nämnas Ove Karlsson i fvr-

I backsliqjen o"ch kedjans Lars Assarsson
I och Jerker Äblad. Eti extra plus skall
I också ges till Jan Johansson som jobbade
I bra.
I Slutarp hade sina främta i mittfältaren
I Skoglund samt kedjans Roger Andere-

tillönskade dem också en trevlig
sommar.

Fru Kerstin Gustafsson, Vårkum-
la, representerade skolstyrelsen och
tackalle lårare och elever för gånget
läsår och önskade dem en angenäm
sommar.

Gerd Sandberg hann också med
att framföra ett tack till Hem och
Skola för värdefullt stöd.

Tidigare hade några elever lätt
premier enligt följande:
Klass 4a: För flit och framsteg: Kent
Karlsson, Chri,"ter Grönborg,
4 b: Annika Äkerblom, Sune tr'ri-
dolfsson.

Klass 5: För föredömiigt uppträ-
dande och visat intresse: Marie Ols-
son, Lennart Blom.

Klass 6: Bo Johansson. Gun

Plastmattor
säljes på torget i morgon' ons-

dag'
Göte Carlsson, SlutarP
Te1. 333 64.

Maria och Anr.eli med sina gitarrer

son. flb-N.

Johansson.

Magnus med sin klarinett.

Kinneveds CKF:s cykelrally
Det av Kinneveds CKF anordna-

de cykelrallyt i onsdags lockade ut
46 personer. Solen sken, men den
kalla blåsten gorde väl sitt till att
inte fler ställde upp. Starten var vid
Kinnarps skola och sedan kördes
"Vårkumla-rundan". Utmed banan
var tolv tipsfrågor uppsatta med
särskilda frågor för barn. Frågorna
för vuxna var väl i svåraste laeet då
ingen tolva noterades ej hellör nå-
gon elva. Tio rätt hade däremot tre
stycken.

Prislista: 1. Mats Lindberg, 2. Be-
rit Olsson, 3. Guil-Britt Johansson.
Den inbördes ordningen av prista-
garna avgiordes genom skiljefrågan
som var att gissa längden på ett snö-
re i en burk. Längden var g.2Z me-
ter.
' Tommy tarsson, Falköping, hade
svarat exakt rätt på skiljefrågan.

Tätta svaien var: 1 Fisk, 2, kalo-
rier, 3. Pär Lagerkvist, 4. Gymnas-
ten, 5. hundar, 6. 1100-talet, 7. 3 st,
8. En växt, 9. Ask, 10. Vävsått, 11.
Metreolog var felstavat (meteorolog
skail det vara) 12. All{.

Rätt rad: 22x x12 llx 2xl.
På barnfrågorna prickade två dei-

tagare in tolv rätt. Dessa var: Bengt
Kjellström och Birgitta Svensson.
Elva rätt fick Anders Andersson,
Magnus Svensson, Anita Svensson
och Barbro Lennartsson. Rätt rad:
xlx 2x1 2xx 211.

Cykelrally
rned tipsfragor tär'en barnf ra-
gor) anordners i rnot'got-t 0nscl;rg

5/6 mecl

skol:r kl.
vid Kinnarps

Välkonrna på en trevlig cvk-el-

tuf:
Kinneveds CKF.



Pensiontirer pe somma,rresa

En del av deltagarna samlade utanför Claussons i Slutaro. Clg-y.

Kinneveds Riidakorskrets anord-
nade i går ert resa för pensionärer
bosatta i Kinneved, Vårkumla och
Luttra. 46 personer var med på f;ir-
den som från starten i Slutaro och
Kinnarp gick på små slingrande vä-
gar mot Börstig, Kärråkra, Möne.
Hällstad, Hökerum, Södra Ving och
över Romeåsen till väq 40. Den
fö[des sedan mot Redvågsbrunn
och Ulricehamn och på färden hann
resenärerna se glimtar av vackra
Tolken. I Ulricehamn var målet
kyrkan, där kyrkoherde Hillström
tog emot. På S0-talet var Hillström
kyrkoadjunkt i Kinneved. Han be-

l(inneveds Kodakorskrets klådin-
samling
gav i år 750 kilo mycket bra kläder.
Resultatet år mindre än vad kretsen
fått mottaga vid tidigare insarnlings-
aktioner. Kretsen befarar därför ait
bra kläder sänds med i de ofta före-
kommände textilinsamlingar där
man bekvämt har att fylla utlämna-
de plastpåsar som sedan håmtas vid
porten.

Kretsen har ett eget förråd i Kin-l
narp. där det går bra att lämna int
kläder även mellan insamlingsPe-
rioderna. RK-styrelsen kan anvisa.

råttade om tllricehamnskvrkans
historia och om altartavlan från
1700-talet. I Ulricehamn gjordes ut-
flykter i omgivningarna. Man besåg
bl.a. kurorten och Henrikssons
handelsträdgårdar.

Kafferast var inlagd på Vista-
holm, där också resans musikanter
Gunnar Karlsson och Carl Torne-
mar underhöll. Blommor till de äld-
sta deltagarna, Carl Thörn, 87, och
Edit Andersson. 85. överlämnades
också.

I pristävlingen, om vilken kyrka
som skulle bli resmål, vann Hulda
Käll6n, Vårkumla,och Nils Johans-
son, Västarp. En ortnamnspristäv-
ling var ocliså arrangerad öch där
var de bästa resultaten: Daniel Ab-
rahamsson 12, .Tyra och Gustaf
Thor ll. 15 orter gällde det att gissa
namnet Då.

Ester Aqdersson hade diktat en
färdvisa sofn uppskattades liksom
resan i sin helhet. Hemfärden gick
"raka vägen" d.v.s.-över Timmele,
Dalum, Trädet och Äsarp.

M er b urnstugepersonal'*^
i lfinnarp och Stenstorp
Kommunstyrelsen tillstyrker in-t ^,.i':.:i]':,'il:"' DL€u5Lut'IJ ratc-

rättande av nya tjånste" ;iJ ;';;-! :lå'_lll'". !11""t 
inrättas som före-

rt,,d^rne i Kinnarn ^^" =r--l*^*,1^j 
ståndare, tre tjänster som förskollä-

r.ä.i.rirri"ä;ilö;;il;;. I anvisningar kommer att uppgå; till
en anstalld Da rem oarn.

trlO-+q-

På lnppmurknad, i Slutarp

Vid barnstugan i Stenstorp före-

ale samt fyra barnsköterskor, en

Juniorfotboll
Äepered-Slurarp 3-2

Slutarps A-juniorer spelade i ons-
dags kväll sin ljärde match i serien
och gjorde därvid sina första må1,
vilket dock inte räckte till vinst.
Motståndare var bottenkollegorna
Äspereds IF som genom denna se-
ger tog sina första poäng.

Slutarps lagledare Karl-Erik
Skoglund säger till FT-sporten bl a

följande: "Vi var mycket nåra att ta
ena poängen och det var bara nå-
gon minut före slutsignalen som
hemmalaget gjorde vinstmålet. Vi
gjorde förstd målet genom Håkan
Andersson och ökade tiil 2-0 med
mål av Stefarr Ekman.

Det såg ju bra ut så långt men
efterhand fick vi släppa till grepp
som gjorde att våra motståndare
kunde reducera och utjämna. Rätt-
vist hade nog varit med oavgjort.

GESON

stugorna i Kinnarp oeh Stenstorp. I

i I varande halvtidstjänsten som ko-

Slutarps IF och Samhällsföreningen
hade i lördags sin traditionella
loppmarknad. Det blev i år ovanligt
snabba affärer och bruttot 7.500

kronor en fin siffra, Ananqörerna
hade också tur med vädrei, även
om sommarvärmen inte infann sig.

De som inte gjorde goda affärer i
plastmattor kunde hitta en brödka-
vel - se bilden.
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i tu rtön,,cr,.ps-,'/u'?q' 
I

i törlust, O-2 !
I *trrrrr*s IF har trasstat - Vi måste tr *in.ft* - !
I till det för sig i div IY västra poäng tilt i vår för arr kun. !
I och intar en blygsam pla- ,r" rå. upp situationen i I
I cering i bottenstliden. Det höst. II blev inte bättre av förlusten Thomas Westerbers var :
I rnot Hol på bortaplan i bra i l(IF-anfallet ochl för- !
I söndags. 210 i bak"n "r" svaret spelade Tony Pers- I
I förargliga siffror eftersom son en framträdande roll. II Kinnarp på intet sätt var ]lålen för Hol gjordes av ;
I sina motståndare under- I{ent-Ove Jansson och Arne !
; lag"n". Johansson. I
; - Vi hade tre träffar i För liinnarps Thomas II slolpar och ribba genom Westerberg blir det rätt ;
! Thort"" Westertrerg och mellan edvån. I kväll spelar !
1 Benny Carlqvist. han med västgötajuniorer- I
! Det säger llarthel Jo- na i Ängelholm mot Skåne II hansson hårt prövad lagbas - och på onselag derby mot :
I ra. ntr. FAII( på odenplan :
L --rrr rrr - r r - - r rr r - --l

ODEN PLAN onsdas kr. 1e.oo

KINNARPS lF - FAIK
Skandinaviska Enskilda Banken

rr/O-*. - vår bank - har skänkt matchbollen.

III--IITIIIIII:IIII

Tuklugsfest fdr 'btb.^

frökind,sgård,en

Onsdagsderby på O denplan
f AII( möter lGnnarp
På onsdag bjuds det på derby-

fotboll på Odenplan. FAIK stälts
mot Kinnarps IF. Ser man till
lagens placeringar i tabellen får
FAIK finna sig i favoritskapet,
men det skulle inte förvåna om

FAIKT

Ulf Christensson
Tommy Sonesiedt
Rune Larsson
Leif Zachrisson
'Anders Claesson
Eddie Granlund
Sören Angelöf
Kaj-Malte Johansson
Anoers Medin
Roland Karlsson
Per-Olof Medin
Peter Karlsson
Jan-Äke Hielm
Ingvar Andersson

Kinnarp, efter en rad motgångar
med blygsam placering som
följd, skärper sig i den här figh-
ten.

Båda lagen har nominerat
trupper på 14 spelare, Allt enligt
följande:

Kinnarps IF:
Tommy Pettersson
Christer Johansson

6 Tony Persson
.Bengt Persson
Anders Ek
Benny Carlquist
Roland Mobere
Tomas JohansJon
Kenneth Palmouist
Tomas Westerberg
Gösta Ek
Kent Bengtsson
Anders lvansson
B O Engstrand

När festen var över tågade bygglolrltarna IVag ocfr lixade krallseir
Det är Arne A. :om håller den.
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Frökindsgårdens tillbyggnad
skall stå klar den sista novem-
ber. På tisdagen sanlades ett
25-tal personer till taklagsfest på
pensionatet i Kinnarp. Jobbare,
chefel represelrtanter. för socr-
ala mindigheten och byggnads.
kommitt6n lanns på plats vid

lunchdags när Verner Granlund
hälsade vålkommen.

pappa, som också pekade på det
fina samarbete som råder mel-
Ian arbetsledning och anställda
vid bygget.

Johansson och I'reij AB i Trå-
det står sonr huvtrdentreprenör
för bygget som är'kostnadsbe-
råknat till 2,2 miljoner. Tillbygg-
nader-r skall rymma arton enkel-
rum och på bottenplanet bl.a.


