tslu-rq.

aa

Det var som sagt Roland Karlsson
som svarade för FAIK:s ledningsmål i ftirsta halvlek. Målet kom Till
tack vare Pålle Medin, vars låga inlägg gick förbi alla utom ,,Bullen,'.
som vid bortre stolpen förste in bol_

DERBYVII\ST FOR FAII(

len.

Kinnarp skapade egentligen bara

en enda målchans under

hela

matchen, och naturligtvis var det

Thomas Westerberg söm var ansvarig. Det var efter 25 min soin han

elegant slank förbi några man och
sköt strax uianför Ulf Christenssons

högra stolpe.

Visserligen hade gästerna ett far_

ligt tillbud till under matchen, men
de! var faktiskt FAIK:s egen mävakt
-lhristensson som var upphovet till FAlKlagledningens fiärilar i
magen. Thomas Westerberg kasta_

de ett inkast som retfullt kanade

eae_lla1 FAlK-keeparns ben, varvid kalabalik framfbr hemrnaLuren

uppstod. Det hela resulterade till
ltir Kinnarp.

slut i hörna

Under andra halvlek hände inningar, Den första kvarten hade

genting utom FAIK:s båda nåtkän_

dock gästerna aningen mer av spelet, tack vare att deras mittfält med
Benny C_?rlqvist i spetsen överglän_
ste, ,FAIK:s. dito. . Några räjala
malcrranser skapades dock inte från
Kinnarpshåll. Men det var inte utan
att FAlK-anhängarna vid ringside
pustade ut när 2-0 föll efter 20 min.

Det var ett mål bröder emell

B-O Engstrand och Tony Persson försöker stoppa FAIK:s Pålle Medin.

FAIK hade iuga större besvär rned att avfiirda bottenlaget Kinnarp vid gårdagens derby på
Odenplan. Det var en slätstruken historia, som hernrnalaget till slut vann rned 3-Oo sedan
ställningen i halvtid varit l-0. FAIK dorninerade stort hela första halvlek och borde redan då
ha giort ett par rnål utöver ooBullen" Karlssons l-O-strut. Kinnarp uppträdde rnycket blekt
inför Odenplan-publiken igår. Det var endast i börja4. på andra halvlek sorn spelet stämde
någorlunda. Som läget ter sig nu för Kinnarp kan vi nog t1wän inte satsa några större slantar
på fortsatt div lV-spel nästa år.

_n.

eftersom Anders Medin slog def låi
ga,.lätt skru.vad_e inlägget oöh påUe
morre med den långa tån, så att bo!_
len tor rakt upp i nättaket.
3-0-målet, som föll en kvart senare, var dagens grannaste sak. Det
bö{ade med att inhopparen peter
Karlsson slog en fin bolltlll Kaj-Mat_
te Johansson, som serverade ätt inläEg framför mål. Där dök Anders
Medin upp och vann duellen med
IoqpY Pettersson i Kinnarpsmålet. Han nickskarvade bollen ner till
Sören Angelöf, som bara hade att
spänna vristen och se bollen dansa
in i nätmaskorna.
Matchen fick en trevlig slutvinjett,
då Anders Medin i slutminuten
långskott-sköt i stolpens utsida.
Anders fick alltså irite göra något
mål denna afton, men kommer trots
det ifrån drabbningen med betyget

kedjebäst. Falköpingslagets och
planens bäste aktrir återfinner vi
dock i fyrbackslinje:r, där Rune
Larsson spelade utmärkt. Hans cen-

terhalv-kollega Anders Claesson

Friluftsgudstj rinst i Slu,tarp

var också mycket bra.
Kinnarp var liksom FAIK försedda med en god centerhalv, nåmligen Tony Persson. Andra duk ,tiga
Kinnarpsakkirer finner vi i Benny
Carlqvist och Kenneth Palmqvist.

Domaren Ingerirar

Johansson

från Skövde uppträdde

mycket

lugnt och säkert och var en av banans absolut bästa aktörer.

ANDERS

:rilifi

riiltit

Kyrkoherde Hagnerud predikade.
Sommarens första friluftSgudstjänst med Kinneveds församlins

med sornmarpsalmen "Den blomstertid nu kommer". Kyrkoherde

i Slutarp. Gudstiånsten

över söndagens bibeltext.

hölls på söndagen i Järnvägsparken

inleddes

Sven-Eric Hagnerud predikade

zi/o-74.
I det vackra sommarvädret

sam-

lades gudstjänstdeltagarna sedan
till kaffekaias i parken.

'.lThomasarn

a" avgj orde

Antligen l(innarpseger
lr,innarps IF tog på söirdagskvållen två ytterst viktiga poäng genorn att på hemmaplan
besegra gästande Ger<lskens Bli rnerl 2- I efter l-0 i paus. Trots segern ligger Kinnarpslaget
kvar på näst sista plats eftersom Ahlafors vann t)ortamatchen mot IFK Vänt'rsborg n.ecl l -0.
Det rättfisa i liinnarps udclarnåIsvinst kan diskuteras. oeh ett oargjort resultat harle nog
speglat händelsern:r på planen bättre.
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Efier en trevande inledning från

båda lagen hade
Thomas Westerberg

Thomas sköt rakt på den utrusande
Gerdskensmålvakten. Gerdsken

hade sedan några attacker mot
hemmamålet isensatta av Krister
Granbom och Tony Protozic men
dessa gav ingen utdelning'

Ledningsmål
Kinnarps ledningsmål kom i den
20:e min genom Thomas Johansson,
som slog på ett skott från st?aff-

punkten i måI. Framspelningen till
detta mål kom från G<ista Ek. Resten av halvleken var spelet för det

mesta förlagt på mittfåltet och inget
av lagen förmådde att skaPa några
rejäla målchanser utan hemmalagets l*0 ledning stod sig halvleken
ut.

Klarr för 2-O
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ken bäst och radade upp

När festen var över tågade byggobtlarna lvåg och iixade krarisei'r
Det är Arne A. som håller den.

Frökindsgårdens tillbyggnad
skall stå klar den sista november. På tisdagen samlades elt

25-tal personer

till taklagsfest på

pensionatet i Kinnarp. Jobbare,
chefer, represelltanter för sociala myndigheten och byggnads.
kommittdn fanns på plats vid
iunchdags när Verner Granlund
hälsadö välkommen.

pappa, som också pekade på det
fina samarbete som råder mellan arbetsledning och anställda
vid bygget.
Johansson och Frerj AB i Trä-

det står som huvudentreprenör

för b1'gget som år kostnadsberäknat till 2,2 rniljoner. Tillbyggnaden skall rymma arton enkelrum och på bottenplanet bl.a.
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igång lite spel och den l0:e min var

det klart för 2' 0. Tony Persson'$og
en löpboll på Thomai Westerbergl
och fri med Sven Olsson i Gerdskensmålet gjorde Thomas nu inget

li
lr

dan Cerdsken en konstanl

boller på handen, åen

domaren

Stig Ljung var dåligr pJacerad och
Iriade i stället för att fälla.

De bästa
Kinnarpslaget som nu tog sin an-

dra fullpoängare, giorde något av

en kämpamatch. Toppar i den starka fyrbackslinjen var Tony Persson
och Anders Ek.

På mittfältet roterade det mesta

kring spelande tränaren

BennY

Carlqvist. I kedjan var det Thomas
Johansson söm var mest på alerten.
Gerdsken hade i Allan Brunne-

gård en utmärkt stopper, mYcket
bra i fyrbackslinjen var också Anders Björkman så länge han fick

vara med innan han skadades och
fick utgå. Mittfältsspelet bars upp äv
Per Larsson.

I kedjan var exallsvenske Krister
Granbom den store spelfördelaren,
även om det inte går så lbrt för honom nu längre. Bra var även inhop-

naren Per-Gunnar Persl6n

mrsstag.

Reducerine
Efter detta mål tycktes det som att
hemmalaget var nöjda och gästerna

iick mer att säga till om. Efter cirka
20 minuter spel var man beredd att
notera 2-1, ty då fick gästerna en
indirekt frispark två meter från mållinjen, men skottet tog i Kinnarps-

G.T.
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Taklagslunch på Kinnarps pensionat. Närmast kameran Arne Andersson och Elof Rehn.
TrionHansKjellström,drags- samlingssal, terapiutrymmen,
pel, Gunnar Jorm6us, bas och tvättstusa och hår'- ochfotvårdsLars Jormeus, allsångsledare, sru-. Tillbyggnaden som helhet
bidrog till att förhöja stämningen blir cirka ?00 kvadratmeter.
vid matborden.
Etapp två - d.v.s. ombyggnaJorm6us AB är för övrigt kon- den av Frökindsgården - skall
T
trollant för tillbyggnadgn.
vara klar i februari nästa år.
Tack för maten höllsiav Oscar Köket skall moderniseras och

Johansson, Jormeuspojkarnas

den

stund han fick vara med.
Domaren Stig Ljung, Hjo var lite
dåligt placerad några gånger, men
bör få godkänt betyg för sin insats.

t
I

t

I

press

mot hemmamålet, och fem minuter
före'slutet är det väl frågan om inte
laget $ick miste om en straffspark.
då hemmalagets Benet Persson fick

I I
I
I I

T

I
t

I den 31:a min av andra halvleken
kom Gerdskens reduceringsmål genom inhopparen Per-Gunnar Persl6n, som fick en fin passning från
Tony Protozic. Efter detta hade se-

T

t

T

några

chanser som dock inte resulterade.
Efter detta lvckades hemmalaget få
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Gästerna startade andra halvle-

T
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i den 7:e min

en jättechans att göra 1-0. men
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hemmalagets
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Så här skall det bli. Sociala centralnämndens ordf. Åke Olsson
visar byggritningen för kontrollant P.-O. Melin. bygglradskommitt6ns ordf. Verner Granlund samt bitr. socialchef Bo Nilsson.
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konfirm and, grup p er
jubilerud,e i l{inneued,
T u å,

Stö$a,.inF
på att sola och bada, hur skönt det.än är.
Flanera istället in en dag,
för ett besök hos oss.

VAR STORA

MUBELUTSTITLLNING
1934

är fyllt a\r rnoderna, praktiska och
överskådligt exponerade möbler.

års konfirmander

I söndags firade två grupper kon- som de jubilerande konfirmanderna
firmander från Kinneved och Vår- fått vid sin konfirmation, varPå
en sommarPsalm.
kumla jubileum i Kinneveds kYrka. siönqs
' Sena.e
pä söndagen besökte konDet var 1934 år's och 1939 års konfirmander, som firade resp 40-års firmanderna Kölaby och Borås.kyrkogårdar och lade ned blommor vid
och 35-års jubileum.
Samling ägde rum i kYrkan till avlidna kamraters gravar. De hälhögmässa med nattvardsgång, där sade även på hos sin forne konfirprosten Erik Malmensten höll skrif- mationslärare Olof Magnusson och
ietal med utgång från 1 Kon 19:7 och över1ämnade blommor.
De deltagande fyrtioårsjubilarer8 samt oredikan över ämnet "arvet
och arvskiftet". Före predikan för- na var: Astrid Andersson-Gustavsmedlade prosten Malmensten en son, Falköping, EIin Nilsson-Rebavarm hälsning från de båda gruP- ne, Eksjö, Vera AsP-Nord, Jönköoernas konfirmandlärare, kommi- ping, Ruth Karlen-Hägg, Skövde'
nister Olof Magnusson i Borås,. vil- V"l6o"E Andersson-Järneklint, SIuken på grund av sjukdom var för- tarp, i[aj-Britt Dalstrand-Johanshindrad att, som planlagt var, för- sor, Falköping, Ruth Andersråtta dagens gudstjäns'" i Kinneveds son-Seveborg, ÄsarP, Ulla Nilskyrka. En särskild hälsning riktades son-Friggeråker, FalköPing, Vivan
även till de många konfirmanderna, Johansson-Ellströ:n, Slutarp, Karin
som efter många år mött upp i hem- Andersson, KinnarP, ^Gösta Gusbygdens kyrka. Som postludium tavsson, FalköPing, Äke Brodd'
spelade kantor Bengt Kjellström Kinnarp. Grrstav Silvander, Kin"Communione" av Alexandre Gu- r."p, Hu."y Arvidsson, Brismene,
ilmant. Eiter gudstjänsten följde en Gustav Alv6n, Webster Martinsson
högtidsstund ute på kyrkogården och Ivan Johansson, samtliga Kinvid två gravar, där avlidna konfir- narp, samt Manne Rutman, Slumationskamrater vilade. Prosten ta-

I VÄN FYNDAVDELNING
finner Ni mycket, till verkligt

LÄGA HAMTPRI$ER

!

Ett semesterbesök som lönar sig!

OBETHU$ET

tarp.

Trettiofemårsjubilarerna var
Iade några minnesord, blommor
nedlades och psalmen Härlig är Mav-Lis Karlen-Johansson, Karls-

borg, LillY Claesson-Andersson'
Kinäarp, Elly Linnarsson-AndersMabel Gustafsde jubilerande konfirmanderna son, Kinnarp,
jämte resp makor och makar till uon-Åhg""., Borås, Ingrid Johanslunch på Kinnarps Pensionat. Elin son-Andersson, KinnarP, Anjorden sjöngs.
Efter högtiden i kyrkan samlades

Rebane vände sig

i ett välkomstan-

förande till samtliga deltagare och
uttryckte sin och alla kamraternas
glädje över att denna sammankomst
kunnat ordnas och att så många hade kunnat komma.

hindrade deltaga. Av de sexton,

som konfirmerades år 1939, deltog
12 i jubileet, 3 var döda och 1 för-

hindrad närvara. Blommor över-

till prosten och fru Malmensten av May-Lis. Johansson.
Doktor Rebahe f,ramförde ött tack
?iån närvaraÄdå akta män och husttur till konfliiir\åndeina oöh'tacklämnades

ade alla dem, som ordnat den angenäma konfirma;rdträffen.

,Initiativtagare hade varit bl a Ka-

rin Andersson, Elin Rebane och
Ivan Johansson samt Ingrid Andersson och Lilly Karlen. Prosten
Malmensten uttalade ett varmi tack

till initiativtagarna för den utomordentligt 4älordnade och trivsamma
sammankomsten och avslutade hög-

tiden med att låsa de ord ur skriften,

(Slutarps Möbelindustri f.d. tokaler Falköpingsvägen)
Tel. 0515/335 65

na-Greta Abrahamsson-Oskarsson,

Vartofta, LillY
Slutarp, MarY
son,

Axelsson-Karl6n,

Dahlstrand-SvensUddevalla, Bengt Stenqvist,

f--^--r
uagens

Slutarp, Rune Fredriksson, Falkö'
ping, Rune Arp, Göteborg och Erik
Svensson,

Kinnarp.
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Bengt o'Blecka" Georgsson bortaplan. I. sammanhanget I
- anfallsess i Tråvad - åter- skall närhnas arr "Blecka" i l
vånden från oeh med höstsä- höst trl a srälls mor sina Trå- I
songen till moderklubben vadskamrater. 6å Kinnarp 1
Kinnarpr IF oeh det blir na- spelarisammaserie,
:
"--Bl*k""
lurligtris en utmärkl förstärkhar fårr e1 fram- |

ning för Kinnarpslaget. vars tidsjobb i Kinnarp. men skall. 1
ehanser i bottenstriden på dir i varje fall rill en början. bo I
IV dänmåd ökas väsenrligr. k,a.l Trå"ad.
I
-'oBlecka" har under 2.5 år
- "Bleeka" blir en fin för' I

spelar för Trår'ad. där han

de srärkning för

oss,

llled den ka-

I

J"f_

I

första två- år.l l-u"- spelande paciter han har bör det bli fart I
tränare. "Blecka" g;iorde tidi- på vårl spel i hösr.
gare också en sejour i div
Det säger Gösta Andersson. !
lll-laget IFK Ulricehamn. ordf i Kinnarps IF.
I
"Blecka" spelar sin sista FT-sporren Hflsar "Blecka" ]
malch för Tråvad i dag då la- välkommen hem igen!
I
get mörer Trouhätrans FK på
06,-

I
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från frökind

J

Frökind har stängt för semester. Stillheten har lagt sig över
Slutarp och Kinnarp

-

det är bara

i omgivningarna som en febril

verksamhet pågår. Bönderna är
mitt inne i sitt mest lntensiva skede och höfläktarna låter som lågtflygande reaplan från Redberga.

*

Man slipper köa för att köpa GT

eller Expressen

i kiosken i Kin-

narp, som också upptäckt att.Frökind stängt för semester. Man har
minskat öppettiderna. Jag "turistade" i Kinnarp häromkvällen.

Alltid upptäcker man något nytt
vid en tur till grannen. Vid Länsmansgatan - ett stenkast från
dom som säljer kläder billigt -

står snart en av Falbygdens största sjöar färdig att fiska i. Trodde
först att det var Frökinds omtalade simbassäng som fått ett annat
läge, men så är icke fallet. Bassängen skall ligga öster om skolan
och dåri skall vi bada nåsta sommar. Det har jag lovat lillgrabben.
Och hör sen!

jag i vår trädgård. Herr hare har
blivit så förtjust i vår:a salladsblad
att han är en trogen gäst. På dagoch kvällstid. Häromkvällen kom
vi samtidigt till salladen - han tog
sin bit och stack till buskarna i
Karl6ns trädgård. I går kväll blev
han så överrumplad att hån tog ett
språng ända in till "Gustafs".
På andra sidan vägen har han
sina kusiner - Claessons kaniner.

Men han är inte kanin
jag.

det lovar

*

När jag ändå är inne i djurvärlden kan jag meddela att sommarens första tvestjärtar håller på att
göra sitt intåg. Skall man döma av
vinterns milda väderlek, torde de

om en månad vara nästan lika
stora som tippens råttor. Jag tyck-

er illa om tvestjärtar och det vet
min omgivning. På en kräftskiva

sulkyn och körvisare på "Kicki"

med

"Kalle i Snecken"
var inte snäll den gårtgen . .

kan det bli åka av i höst.

Det är intressant med djur. Man
kan mata igelkottar med dagens

på fiskarnp och kokat kalTe. Mor
ror och far är snäll. I TV ler Karin

rätt - de skall ha riklig och närande kost enligt det matrecept

lar väderlehsrapporten upp

dessa varelser,

*

*

.

omdan kom hon hemsläpande
med både häst o. sulky. Jag provåkte och fann att näst min gamla
Volvo - den rullar än - är häst
och vagn det bästa.
Även om bensinpriset sjunker
var och varannan dag blir det i
längden billigare att åka häst till
stan. Sätter "Lidens" sufflett oå
Forts på sista sid

,

.

Nu har mellanbarnet bytt vatten
Falck och i radions program I spesin

signaturnreiodi Regntunea skvar" av Kurt Kempe. Program 3

jag läste häromkvällen. Mestadels
1år de mjölk när de kommer som
kvällsgäster uncer granen.
Djur är också håstar. Äldsta dottern vill helst bo i en spilta. Här-

för något år sedan förärades jag

kör rrred "kvai >orn

r

anligt

t\ ililn

b3ucler på Mas-art och dom andr:;
grabbarna. Sor.r.rnraren har semes-

ter

är'en i Frökind

Hej då!
BASSE

Ps. En container llar nu Place'
i anslutning till Kinnarpstippen. Avstjälpningsplatsen täcks
med grus och snart är tippen ett

rats

minne blott. Möjligen kan den
tänkas utnyttjås som skidbacke
under vinterhalvåret - den ser ut
att få den rätta lutningen.
Ds.

Tippskandal i Frölcind

*

Ytterligare ett stenkast från
"fiskesjön" finns en av kommunens rariteter -. den gamla torvladan. Den står där spöklik

-

en hel tändsticksask full

;ir::::ii!r;it

-

blåser det kraftigt en natt står den
ciår inte allp. Den står som etl- rnp-

nument över torvens tider, men
frågan är om den inte blivit ett allt-

för riskfyllt monument. Bort med
den innan någon kommer på id6n
att gå den nära! Den tål snart inte
att andas på. Den är förbjuden för
- men vet barn det?

-barn

*

"Dom är stora som taxar och
dom slåss med kajor och kråkor"

- jag syftar på tippens råttor. Det
var dom jag träfiade alldeles i början av semestern. Nu lär visst någon ansvarig hämtat brådor och
sjutumsspik och ordnat ett stopp

,tt.jl:1,.i{i1

till råttdelen av tippen. Råttornas
vaktparad torde därmed inledas

i:i!::i:il:a:iti:itl:,:

l.i

någon gång i slutet av juli - de
kommer att marschera riksvägen
fram till ackompanjemang av någon lokal orkester.

*

Betvdligt angenämare djur har

i"fi\ (li 13

Så här får det naturligtvis inte vara. En fungerande lösning på kommunens problem måste ske
omgående.

Problemen med liinnarps-tippen kvarstår sedan ansvariga nu definitivt stängt avstjälpningsplatsen och i stället placerat en mindre container ett 2O-tal meter från den tidigare
tippen. Den containern vår snabbt fylld till bristningsgränsen och i går bjöds besökarna en
skandalartad syn. Runt containern håller en ny avstjälpningsplats att byggas upp - skräpsäckaro trasiga bord och stolar ligger i en enda röra.
l'11\- eii " tL
Så här får det naturligtvis inte nat fall måste containers piacevara. Den nämnd som har hand ras ut på fler platser i komnuom ansvaret måste se till att få nen. I samband härmed måste
en fungerande lösning på pro- befblkningen informeras om var
blemet.
avfall - skräR frln träcigårdar

'"1,^':11^: i11:':t::*.-^ ^^
är att öppna den Yt:,Ti]i, vecKa namtas sooidinarie rippen ie." o"n luäI" f:- :t1,.1i"'"i1,""åT:,-fi
somrvrrs rort barsKrrt':^:
person hål- ':::i,
ombesörja åti
"agå"
Frågan är om inte det bästa

alternativet

1er ordning och reda
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Container-parken
vid Kinnarpstippen
har förstärkts ! "nltr 'at'tr

Bcnny Carlqvist klar
\qryl
lrlp"d kort karens
IilF g-O-slog Floby
Kinnarp och IFK Tidaholm är
nu överens orn Bennl'Carlqvists
övergång till Kinnarp och han
blir spelklar på korr karens.
medverkade med framgång i KIF når laget slog Flobl'
med hela 9-O (3-O) i lördags.

I Bennl'
I
I
I
I
I

Målen gjorcles av Thomas Westerberg ,3, Anders lvansson 2,
Tiinl Persson, Kenneth Palmqvist, Benn;- Carlqvist och Thorna. Johansson I var.
Resenlaget slog Kättilstorp A
med 6-2 efter mål av Gösta Ek
ii, Tomas Målehag 2 och Lars

Ilolm l.

Benny Carlqvist.

Tippen är stängd. Besökare hänvisas till utplacerade containers. Skylten förkunnar också att besökare kan vända sig till tippen i Falköping.
Men vem åker tre mil fram och åter för att lämna skräp?

I tisdagens FT beråttade vi om förhållandena vid rippen i Kinnarp,
Kring en över.full container hade en ny tipp växt fram. Redan under
tisdagens förmiddag åtgärdade entreprenadföretaget förhållande-

GOR SOM ALLT

FLER

na och stådade upp på platsen.

Samtidigt placerq,lie gatukontoret

i Falköping en textad skylt på platsen, vilken förkunnar att när conta-

iners är fullastade skall besökare

Tr .

1cr47-

I\rnnarp

ci' o-l

storvann

Kinnarps IF och Floby IF möttes i
i en träningsmatch på
Ekvallen r-arvid Kinnarp vann rned

tisdags kväll
säkra

I

4-0.

Kinnarp återsågs

Bengt

"Blecka" Georgsson under en halv-

lek men han sparade sig förståndigt
nog på grund av en lättare skada och
utgck r andra halvlek. ilans återlrlträde i laget, efter sejouren i Tråvad, betyder Sivetvis mycket i spel-

styrka för de rödblå när

höstsä-

v.ända sig till tippen i Falköping.
Oppettider för den finns också noterade. Under onsdagen lörstärktes
containerparken vid tippen och nu
finns fyra containers utplacerade
där.

Asaro.

Vi får hoppas att fyra containers
vid tippen i Kinnarp skall täcka behovet nu när den tidigare tippen'.'
lagts igen och fyllts upp med grus.
För att ge en bättre renhållnings- |

LfiGRE
PRISER

I

service kunde gatukontoret kanske

tänka sig att placera container på
strategiska platser i Kinnarp och

lare han är och var tillsammans med
elesanten Gkista Ek bäst framåt.
Föisvaret sattes ej på hårdare prov
eftersom Floby ännu inte fått spets
på anfallet. I målet sågs Stefan Johansson och han inger onekligen
förtroende.
Floby gjorde dock sPelmässigt ett
gott intryck och höll matchen jämnare än målen visar, även om tnan
"skänker" oort många bollar under

Som det nu är tippas bl. a. gräsavfail och trädgårdsskräp på den icke

Synd att matchen, som var trevlig, spelades utan publik. Av någon
anledn ing var den ej tillkännagiven. Svag!, Flobyledare! Godkänt
får däremot FlFledaren och domaren Lennart Kardell
HÅTE

tin
affären med

Åt<

toret finns nu också containers i

Slutarp för bl. a. gräsavfall.

frarnspqlen,-" ,1 ,
Målåörard*var Gölta Ek två,-Tomas Jöhanssört och Andei s Ivarssgn
"'n
{arsitt.

FI-ER

En av anledningarna tilt att belastningen vid Kinnarpstippens container blivit för hög år att flera bosatta i åsarpstrakten placerat sitt
avskräde i Kinnarp. Enligt gatukon-

sonqen inleds.

Nu visade han vilken fin bollhål-

ocH

uppfyllda platsen vid Hantverksgai Slutarp. Där borde gatukontoret sätta uPP en skYlt
som förbjuder tippning. För de boendes bästa borde också Platsen iordningställas och planas ut - den år
tans förlängning

inte tilltalande.

KIruNARPS
TAGER-

FI}RS}ILJNING
Tel. 332 63

UPPET:

VARD.
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upp. Låt oss medge I
att Valdernar och I

ffii*

T

I

I Här tnåffas ValdeT
rnar i Siggagården
I (nu i l{innarp) och
l Artur i Trägården,
I och då förstår rnan
I att det är premiI ering. Båda heter
t Johansson rnen alla
I vet vern Valdernar
I och Artur är utan
I
I

har under så där sex
decennier beflitat
sig orn hästsläktet i
vår trygd. Båda är
över åttio och nu
har de lagt av sin direkta medverkan.
lVlen aldrig har de
vikit från ring-side

när hästar

JTTT:...T3I I r I I -'

visats

Artur är de första vi I
ser oss ornkring I
efter när vi kornmer
till en premiering och där är dom. Om
gårdagens premieringar på Falbygden se insida.
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xinnarp laddar upp på Kinnemo. I förgrunden

ses
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Georgsson, Thomas Westerberg samt Ste{an
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tränaren Benny Carlqvist, återbördade so'en

Johansson.

Bengt
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de grabbarna fått fika mellan
I
Lagleclaren Marthel Johansson
har bl.a. sett till Så att de i.ränan-
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skall sätta fart på KlF-spelet' Det tror
!
I

"Bl""kt",
ock.å

T

I

här till vänster,

Thomas Westerberg

Ert av div-IV-serims

-

han grabbän till

bäure

höger'

*","rnäX'"i:?"";T,'1.""rr,

I
!

I

;-"""'å
i fl;""l;::"ff
|
höst' ;:.,,:""i?**lri.,"åT"ä*
kräll
gei fö-r:ta"å:ää
Karle- I

I
II
I-

för_

t

Sten-Håkan

"*"or, Eriksson, Sverre I
ä.-iå.a
,t"ders Mikaelsson, i
LiräfiJ,
toss i bottenstriden.
S;;;,; Clr.""."or, Bo lJng- I
I mar
ser till vad KIF presterat I"p,'
il:'J":".Tli,?Tir?".il.l#
!
;--l----^:-'
sommaruppehllil
""*
III under
{.:Hfi::"d,""3;;:*
!I
ger
bra oro6srJ
slagst; ""å
rrar rrdrr
nått urd
gcr har
-, rD
matchen. KIF är pl.k?:
poäng för att omgående

:::.1:
rrcka
Förut-

I irr" -in"t betyder "Btecka"
I Geornssons åt"tko-"rlr".k"r
I fö. d**. strrkan, Tillsammans
| -"d Thomas Wesrerberg skall
-å,"i4"'
I ir." f;."äk' aoo""
il darförs"aren - nu törst Vä'
nersborgs.
I
O"t kan bli en frisk fight på
I
I Kir..-o med Lars Thorbjörn.
som domare.
I Stenstorp,
Lrrrr

!:l- It:l '"T:
Kinnorps IF

Tommy Pettersson' Ben*r I
Persson. Tony Persson, Arr' ;
ders Ek. Christer Johansson, I
Bennl ca.lq'ist',Thomas Jo' I
Palmqrist'
hansson'
^Kenneth Thomas 1I
Bengr Georgsson.
Westerberg, Göta Eek' Cottqr I
Qvist, Anders lvansson.
I
llatch mot Viinersborgs lF. I
Samling Kinnemo 16.3O.

----J
Familjegrrdstjänsl i KinnarP

t t6.tä.gs var det familjegudstiånst i kittn""Ps missionshus'
barnens föräldrar hade
infå"nu
"u till hela familjens gudsioiit ä.a,
iia'"rt. n"a... Sigfridsson hälsade
,lelko*-.., och var mötrrsledare'

Barnen medverkade med mYcket
Skördefest i SlutarP
o"g.-B"tU.o Johansson talade till
i
Sluskördefest
det
I söndags var
barien rned hjälp av åskådningsmagod
en
var
f)et
tarns Missionshus.
hatrdlade om mlstiliÅlutning av lyssnare. Barbro Johansson llal""åe välkommen och
var mötesledare. Enoc Magnusson
från Gnosjö \'ar gästtalare. Han förkunnade Guds Ord På sitt fängslande sått. Ungdomssångarna från
Åsarp sjöng evangelium om Jesus'
nit.i pi.alt.n och sång var det
a"Å få" en kaffePaus. Alla lät sig
våismaka. Skördefesten avslutades
med en kort aPPell'

terial. Lektionen
.io.täret-t. Alla som tror på Jesus
Kristus ska vara små missionärer i

vardaqslivet. Familjegudstjänslen
med en

";;ttådu.
barnens föräldrar.

lioit

med
FT-fotografen Christer Svenlert fångade Gösta Ek när han slog till
skott högt över i början av andra halvlek'

aPPell till

4,R- FAsTr G H ETsAfiffiiöilf
kommer att hållas onsdagen den 25 sept' 1974 kl'
15.00 då Falköpings kommun låter försälja fastigheten
Hassla Västergården 2:33 i Kinneved socken' Fastigheten har ett bekvämt läge i Kinnarps samhälle, den är
byggd 1952 i 2 l/4-plan och inneh. två st fullt moderna
5-rumslägenheter med vatten, avlopp, badrum o wc'
Hel källarvåning med tvättstuga, torkrum, förrådsutrymmen och pannrum m oljeeldn' Varje lägenhet har separata källarutrymmen enl' specifikation
ovan. Tomtareal: 2.293 kvm' Taxeringsvärde: 108'000:En lägenhet ledig för ev' köpare' Visning av fastigheten fredagen derl 13 sept. 19?4 kl' 14'00-16'00 av undertecknad auktionsförrättare. Ev' köpare får vara
beredd att lämna l07o av blivande köpesumma som
handpenning. 1/2-timmas prövotid förbehålles för ankan
tag".tde eller förkastande avgivet bud' Tillträde
vid
auktionsvillkor
Övriga
omgående.
gott
som
så
ske
tillfället. Vidare upplysningar genom oss'

SPARBANKERNA9
FASTIGHETSBYRA
7-9,
Storg.

fet.

FalköPing
25, bost' 122 48,135 84'

OS1S/1SA

Kinnuirp gj ord,e end,u må,let
Slog en, uu toppuspirunterno,
i:
hinnarps IF har goda litimtsättningar att nå n]'tt hontrakt
rned div lV-fotbollen,.Söndagens inledande höstmatch gav
l-0 mot serielrean Vänersborgs IF efter en mycket bra
andra halvlek av hernnrapojkarna, sorn t1-cks ha Skiirt uppladdningen uncler sornrnaren på häsra sätt. Utöver den fullträff som gav l-0, noterade vi en rail klara måltillfäIlen för

hemmaburens Thommy Pettersson. Vi fick vänta tills den 25
minuten av andra halvlek innan målet föll. Initiativtagare till
fullträITen var henneth Fahnqvisto sorr mycket elegant -.pe-

lade sig fr:rm genom gästförsvaret och rullade bollen till-

sammans rnetl sin kollega Thornas Westerberg, som såtte
sista foten på den in i nätrnaskorna.

IilF-arna, medan det var rrer sparsamt med tillbud framför
Den första halvleken var ganska
slätstruken och mycket avvaktande
spel från båda håll. I inledningen

hade Thomas Westerberg en god
möjlighet att ge sitt lag ledningen
sedan han snappat upp bollen från
schabblande VlF-försvarare. Bollen rullades dock på fel sida om
målstolpen.

Stral'I'situation. .

.

Ja, sedan hände inte mycket mer
förrån under slutvarven i den första

hah4eken, då Anders Ek var rnblandad i en situation framför sitt
eget måI. En gästspelare segladd i
väg i luften och röster höjdes för
straffspark.

- Dän var helt solklar, menade
VIF-tränaren Sten Erik Johansson,

en gång stjårnrnålvakt i Oddevold.
Domaren Lars Thorbjörn och

Kinnarpsbacken Ek var av annan
uppfattning.
- Vänersborgsspelaren föll över

miti ben.

Sa Ek.

Samma syn hade domaren, som
vinkade avvärjande. Han fick med-

håll av sin kollega på linjen, Arne
Johnsson.

En sån nick!

I 43 minuten noteracle vi

en

Kenneth Palmqvist och Thomas Westerberg rycker frarn och den sistnämnde avslutar med-1 -0

myckel elegant nick från "Blecka"

Georgssons huvud. Serverad en
mycket fin luftpassning från Ken-

neth Palmqvist, "förlängde" Kinnarpsspelaren huvudet och sköt
med skallen bollen - men i stolpen.
Det val en av rnatchens finare in-

dividuella prestationer.
En sån misrl
Upptakten av den andra halvleken borde gett Kinnarp 1-0 på di-

rekten. Bengt Georgsson spelade
fin boll till Gösta Ek, son i bästa

tänkbara läge framför mål tofflade
bollen skyhögt över.

En sån Thornml'!
Det höll på att gå galet för Kinnarpsförsvaret i 16 mirruten sedan
man lite vårdslöst hanterat boll€n
mellan varandra. Det fick till följd att
Bo Engvald kunde frispela Svante
Gunnarsson. VIF-spelaren ställdes
öga mot öga med utrusande Thommy Pettersson, sorn inte gav någon
pardon. Han uppträdde här som ån

"Honken" i praktform och "slajdadö" iindan bollen - till en inotspela-

re. Men Thommy tog även hand om
skottförsöket från dennes sida.
Kinnarp kontrade med Palmqvist
och Georgsson, ciär den sistnåmnde
fräste iväg skott hårfint utanför ena
stolpen.
'20 minuter

var spelade när Thomas Wesierberg gick över ända i

motståndarnas straffområde. Som
vi såg det föll Thornas på sitt redskap - d.v.s. bollen och den uppfattningen hade också domaren.

Thomas tyckte inte heiler at1 det
var någol att blåsa för - det förstod

vi av minspelet att döma eftermatchen.
Miiiuten senare fick ThommY'
.

Pettersson träda i aktion och rädda
en kula nära ena stolProien.
Kinnarps målboll kom som sagt i

25 minuten På ovan relaterat sätt
och efter den fulltraffen hände inte
särskilt mycket framför de båda la-

rtra ingrideLn av matchen soln något av en skall också rosas för flera
oLkså' vilket

fältherre. Det stämde nämiigen väl- panden - hrn hadehogtaladigt itla för mittfältsfolket r den för- inte är minst \'äsentligt'
sta halvleken, då tränaren BennY rert" pakopPlad hela tiden'
Väirersboig hade ett Par Profiler'
Carlqvist, i nervositetens tecken,
mycket
slog bort de allra enklaste bollar. annars var prestatione^rna
PeMen även han kom starkt i den an- iämna. Jag tänker på nrålvakten
dra halvleken, då också anfallet i., Grstttsson och anfalltts Svante
Gunnarssort.

blev vassare.

Domare var Lars Thorbjörn,

Eengt "Blecka" Georgsson fanns Stenstorp, och han hörcle till de bätåter med i sitt Kinirarp och ärren om tre aktörerna på pJanen. .Drygt -200
gens målvakter.
han inte gjorde någon stormatch, prrsoner såg pä oäh gladdes åt Kinrnårl<s det i spelet vilken tillgång narostriumfen. Nu väntar närmast
Rättvist med I -O
han är för KIF. Thomas Westerberg Geldsken på bortaPian - det går
KinI
för
triumf
rättvis
en
var
Det
var som vanligt, d.v.s. rrrycket svår- nog ut'rv bara farten .u
goda
många
skapade
som
narp,
gÄSSE
fångad för motståndalnas försvar'
I
fullträffar.
till
chanser
vtterligare
gematthvinnare
ocksa
Han
blev
melstucket
som
hugget
spel var det
nom att göra ettda malet. men förtån de två. Den första halvleken var
| 1+4
tjänsten
av det kan i hög grad tillmera
fick
andra
den
avslagen, men

-

skrivas Kenneth Palmqvist.

1iv.

Vänersborg hade en toPPlatS att
bevaka, för KinnarP gällde det att
rycka upp ur bottenskiktet. Kan

Kinrarp i fortsättningen få samma
fart över sitt spel som i andra halv-

Tonl' och 'fhornnrY
Försvaret spelade rakt igenorn
säkelt, möjligen var TonY Persson

strået vassare än sina kolleger.
Måivakten Thomrnv Pettersson

lek, är det ir'gen tvekan om utan att
lagets chanser att hinna ifatt botienkonkurrenterna är goda.

ur,". Llt'iä',liar omkring i

halvlek, tog Kenneth Palmqvist i
andra halvlek på sig en stor arbets-

börda och

E

i., FROI(IND

genmansland under nästan en hel

framstod under senare

Ny ekolvaktmästare

Till ny skolvaktmästare vid Centralskolan i Kinnarp har utsetts
Marthel Johansson, Kinnarp. Han
efterträder Inge' Eckerlid, som fått

annat arbete. Marthel Johansson
tillträder tiänsten i das. ra,

rrl'fo8ol
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Pålle-nick mot Kinnarpsförsvaret.

Falköpingsderbyt på Kinnemo i Kinnarp mellan hemmalaget och gästerna från FalköPings

AIK slöt med uddamålsseger för

Falköping. l-2 blev slutresultatet efter 0-1 i paus. Det var en
värdefull triumf för Ce röd-vita,
som därmed avanc'1'ade ett
pinnhål i tabellen och inte behöver ängslas över att 'lras in i någon otäck jumbostrid. För Kinnar! förvärradeg iabellsituationen och det kan bli marigt med
kontraktet, allra helst som det i
fyran denna höst kan tillgriPas
tvångsnedflyttningar.

*

1-2 för FAIK var väl ingendfr

w

placerad med armarna det närmaste kring den egna målstolPen:,_

Jag tycker att linjedr:maren
Bengt Löfgren

stabilt kort

-

-

ett i vanliga lall

tillsammans rned

och Gösta Ek hade ingen framgång. Istället var det ytterst nära
att en kombination mellan Anders Claesson och Pålle Medin
gett resultat. Vi skrev då 25 minuter. Och på en hörna nästan

sina kolleger vid kvällens fotbollsdomarmöte närmure skall
ventilera det här med offside.
Det behövs skärpning på flera

direkt efter var Pålle där igen.

huvuddornare. Där håller ni bät-

Upptakien av andra halvlek

vinkande hånder. - sarnmit
skärpning som ni har när ni är

tre klassl Den är t.o.m.
mycket bra.

oftast

*

FAIK svarade för en gedigen
öppning. Spelade vårdat, säkert
ööh med fin rytiii'Sorii gjorclg-aii

frrh

Nlatchens 40:e minut bjöd på en

prestation av två -- "Bleckas"
fina skott fixade Ulf C i FAIK-målei.

*

gav FAIK-mål nummer två. Den
tidigare relaterade karnpen meilan Christer J. och Anders Medin slöt med straff för gåsterna.
0 2 bleg ett faktum genom herr

$t.din.

Det hjälpte inte att Tony Persson blev både kung i försvaret
och på mittfältet - FAIK spelade rutinerat, vårdat intill slutminuterna,
Slagväxlingen i slutminuterna
rnellan FAlK-spelare och Kinnarps dito förstärker bara intrycket av matchens täthet och
jag kan inte se något allvarligare
i det handgernäng som utspann
sig mellan ett par av herrarna.
Däremot hade jag gärna velat
se vad som hänt om Kinnarps
Thomas W. fått sina chanser de
två gånger han blåstes bort för
offside - det är möjligt att resuitatet ändå blivit 2- 1.
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rekl orätlvisa, men de 225 runt
I('izmemo, hade säkert inte.hellef
protesterat mot ett oavgjort re-

Kinnarp fick besvär. Eröderna-

pultat - så tät var den här derbytillställningen. Det var en match
med snabba växlingar, möjligen
kan rnan tillstå att FAIK i första

inå till några bät.
tre skott. Istället sågs Thomas

Medin irade bästa hjålpen'fåm-

I
I
I
I
I

-- tvingades i 7:e minuten av banan. Hans tidigare sargade knä
fick sig en ordentlig smäll och så

Westerberg i l0:e och l2:e nrjnu-

var dan förstörd.

Christensson räddade mycket

fanns brodern Anders och han
fick åven axla brorsans mantel men visst blev det mycket Kin-

Claesson,

ten i två framstötar, där Ulf

stabiliteten genom sin säkerhet i
passningsspelet. Det var också
så att mittfältet då hade ett visst
grepp över Kinharpspojkarna,
som där hade problem den här
kvällen.
Ser man tiil andra halvlek
rta"a" det att FAIK större delen
fick spela utan Pålle Medin och
d.t var ett stort minus för anfallet. Efter Pålles skada blev

påpassligt första gången och där
bollen vid andra tilliället susade
vid sidan av FAIK-buren.
0-1 korn, men underkåndes.
Anders Medin sköt i nåttaket
med kraft sedan han trollat bort
Kinnarps mittbackar vid en till-

I
1
I
I
; AIK-speletbetydligtdelensivare
I - o- det var avsiktljgt eller inte
I är frågan.
I
Kinnarp
I matchen
,alla i.fall
,förde,
andra
halvlek och
I
I efter reduceringen hängde kvitI teringen faktiskt*i luften.
I
I
I
I
.
I
I
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I
;
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men trion kom

åt av fräne Anders

haivlek visade upp den bästa

trasslad situation. Men' nålet
underkåndes eftersom Anders
kcm uppdykande ur offsidepositron.

Anders Claesson skulle

i

alla

Sören Angelöfs hörnspark hamnade hos Anders - var höll Kin-

narpsväktaren hus? nickade i nät.

narp i andra halvlek. Reduce-

ringen kom efter 21 minuter genom "Blecka" Georgsson, som
från närhåll siog till med målboll.
Och sen hångde det på en skör
tråd för FAIK, men det skall
också sägas att Kinnarpsspelarna - de som har nyckeln till goda resultat - inte kom upp i den

*

höst. Sålunda misslyckades herrar Kenneth Palmqvist och Giista Ek med det mesta de företog

sig. Icke heller kom

Thomas

Westerberg i gång med sina rätta Yalstakter.

som

*

Den ende som växte

Efter fullträffen följde två fina
möjligheter för KIF till kvittering, men "Blecka" Georgsson

-u9 den, Falköpings AIK fick i
andra halvlekens 4:e minut, där
er kamo om bollen mellan Anders Me-din och Christer Johansson slöt med straff för en fallande Anders. Det var mvcket tvek-

Kvar av bollhållare i FAIK

styrkq som de visat tidigare i

fall några minuter senare - 18
hade gått - ordna 0-1-må1et.

Matchfunktionärerna spelade
i 1:" här drabbningen en icke
oväsentlig roll. Jag har svårt att
acceptera straffsparkar i stil

1 , Ert av?mina favoriter, Påile
o ;Mbdin'l- FA{I*s fotbbllslekare

i

andra

halvlek var Bengt Georgsson,
som under de första 45 minuter.
na rnest trippat omkring utan att
hitta in i spelet.

o- Ki:",r"p,:.peåren hand- det var
en KAMP. där två spelare
samt

lade ojuste i det läget
sprang ihop.

Lika tveksam ställer jag

mej

till ett par situationer i andra
h.lut.terrs mitt och slut, då
Thomas Westerberg blev bortviftad för offside. I två fall var
Tho-"s klart onside - i ena fallet stod FAIK:s Rune Larsson
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Slut för den här gången. Pålle med knåt bärs ut av kompisarnaLeif ZäLa
och broder Anders Medjn.

||ITII
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var inte rnycket som

skili-

.Det
:
de de två åt den här aftonen; .l
men skillnaden fanns där i mittfältsdelen. där det för FAIK inte
brådskade på samma sätt som
hos Kinnarp. Rutinerat, och utan nerver som låg utanpå, spe-

I
I
I
I
I
lade FAIK:arna där sin bästa I
roll. Kinnarp hade bråttom, I

.*ffi*#h":;uoiltä

*

*' i

bitvis I
Ir
leken då bröderna Medin jämte I
Claesson agerade så riktigt som
I
FAIK av i dag kan.
FAIK:s helhet fanns annars I
hos grabbarna i bak, där Rune I
Larsson var förgrundsfigur, men t
där också Eddie Granlund med. I
fin upptäckning och dito "slajd- I
ning" på ishockeyman6r var I
Sören, Kaj-Malte och en

halvtrött "Bullen" C var spelande aktörer under den här halv-

start.

*,

I

Ändå har jag sparat det bästa
till sist. Ulf Christensson håller
på att växa ut till en jätte där

I

I
:
I
bak. Han gör inget stort väsen I
av sig som målvakt, men han :
jobbar med "klar hjäma" - bol- I
len skall bort ur grannskapet
t
och det är bättre med knuten :
näve än med snygga eleganta I
klistringar.
t
*
Kinnarp skall egentligen inte I
behöva åka ur fyran. Laget hål- t
ler god klass, men har ändå för- r
satt sig i en situation som bli svår I
att klara sig ur. Våren var svag I
poängmässigt och nu börjar det I
komma nerver med i leken. Det I
syntes lång väg den här gången. I
Det brast mest på mitten, där I
passningarna landade lite hur I
som helst. Benny Carlqvist - I
sjuk i veckan - Iick inte något I
att stärnma och inte hade han I
någon hjälpheller.
I
Den ende som kan ta tag i I
händelserna där är Tony Pers- r
son, men han har sittjobb bakåt t
att sköta. Det finns annars en I
melodi i hans spel som gör ho. '
nom stor åven i en position i de I
främre linjerna.
I
"Blecka" kom in i spelet för :
sent och i brådskan, ivern att nå I
framgångar i anfallspositioner I
sprang Thomas Westerberg och :
Gösta Ek ofta i offsider.
I
Så som den här omgången ut- I
vecklade sig blir det svårt för ;
Kinnarpspojkarna att hitta kon- I
takten med se"iekollegerna
I
*
Man kan ju undra om det är I
nödvändigt att kalla domare än- I
da från Anderstorp för att blåsa ;
derbyfotboll i Kinnarp. Dietel I
König var inget större kort.
I..
Det handlar i domaruttagningarna ofta om halvmessyrer. I
Skall man slå på stort, vore"det I
mer rejält att ta hela trion från I
I
främmande ort.
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Här...
Forts fr sid
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för
fbtboll i Kinnarp.
Ile omklädningsoch tr'äningsplan

:;l;:

iii

rurn-sonr skall upp-

föras korr-^ rner såletles att betjäna tre
anIäggningar..
Byggnadsplanen för
det aktuella ornrådet är godkänd och
rnan anser från F'rökindshåll att badärendet förhalats i
onödan.
Tidigare sanrrnanläggningsdelegerade
rernitterade ärende
till den F'ritidsnämnd som tog över
vid årsskiftet L97 4
och det är inorn

denna nåmrrd

ritrrn

det bollats i onödan
med
badfi"ågan.
Dlotståndarnå till
Hår ligger Frökindsbadet! Sigurd Adamsson, dottern Siv med maken Mats Binnehag i Kyrkegårdens ladugård, där :materielen till baclet
E'I:

[.]i

i:*
r.i:
i.:l

ft:
:+

Iörvaras. Där har det legat ett år nu. Plastdelen av bassängen linns i rätt temperatur

l-ros

ZqlV'lq'

Slutarps Kök.

Friluftsbadet i Kin- 300.000 kronor till också sa€fts att rnan gärna att ären- kegården i Kinnarp
Odenbadet i Falkö- det påskyndas. Det dels i Slutarps Köks
narp har den senas- anläggningen.
te tiden varit före- Nämndens ledamö- ping täcker beho- förhåller sig närnli- lokaler i Slutarp.

rmål för debatt i t"r har haft synkornmunens fritids- punkter på badet
,rilmrrd. Nu har i alla ä"f. frf .r. åar röste"
fall det hänt att i ka- höjts för att icke förpitalbudgeten för Heea nåsot friluftsL975 har närnnden b"d tili Kinnarp.
efter votering rned Äsa"p har framnio röster mot två skymtat sorn ett al-

yet.

gen så att den gamla

Den tänkta anläggningen i Kinnarp skall inte trli
någon exklusiv inrättning utan av det
enklare slaget. l-rån
garnla l'rökinds

kornmunen förra
anvisades
året
306.000 kronor till
friluftsbadet och
sarntidigt inköpte

Materielkostnaderna
varlOO.00O kronor

och den delen

av

anläggningen är betald.
Friluftsbadet skall
en anläggningo som placeras i anslutnu förvaras dels i la- ning till tennistranor

ttader"'hir'''begärt hy
r,utrterlg{ngn,1ggfu dgn
skall företas av lirititlshontoret rned
det snaraste.

I\y gata till l(ontorsmöbler
Nu skall det bli lättare för rlen
tunga trafiken att ta sjg till Kon-

iIliriitl
lj,tlt,tii

torsrnöblers.nybyggnad ikinnarp. I

,11S"11" håller c,n ny
Eata på atr hr_

digslållas. Dct är hommunen sont
svarur för arbetena, sorn sträcker
sig.[rån riksvägcn tilr järnvägcn _

soder orn möbelbyggnaderna.

Körbanans bredä ar sex mercr,

rnen eftersorn det finns två stöelremsor om vardera t,S meter, Lrlir körbanån i princip nio rneter. Kommu_
nen sr/arar I'ör arbetena till jårnvå_
gen. Overfarten skall SJ sedin sva.
ra f?ir. Gatan blir totalt 140 meter
Iång och ansluter direkt till den nya

byggnaden.

ffih- tR. il

Så snart gatukor rtore{TFalköping

gjort sitt skall "skåningafna" Lom.
ma rreel asfalt.

Ove Lagerquist rned "sin" vålt,

Nar Kinruarp fick sin t.iö
förbud råder från de kommunala

ledningnrna,

Starka kållåder gör att dammen
inte löper någon risk stt tömmas,
Når väl arbetena startade med uh
gråvningen fann Göran för gott att

se till så att dammen blev så stor att
den kan utnl'ttjas till skridskobana

på vintern.
- Det år dåligt med vinterisar för
barnen hår borta ochjag tånker låta

dcm utnyttjå dammen ltjr skridsko.

och kälkåkninc,

Dammen är-cirka 5OxB0 och som

,djupast två meter.

- Jag hoppas att vi får dra iedningar under stora vägen. Vi har
tänkt oss en plastslang i den krrlvart
som redan finns. En hydrofor skall
placeras i en av trädgårdarna.
Göran har ytterligare planer för
sin damm. Om en tid skali han planlerna in foreller på prov.
* Jag år liskeintr:esserad och nu
när dammen blev så här stor. kan
jag glira ett försök med att plantera
in ädelfisk.
Nästa år skall.jag ta vattenprov. I
nulagel vet Jag bara att vattnet duger till trädgårdarna.
I en framtid finns möjligheten att
.bygga
ut darnmen - tillflödet är så

bra att det kan bli ',en riktist stor

sjö" här., Men de planerna här inte
wJfan I clag.
Oöran Gustqfsson framför cin damm.

i'tl1- ae-tt

Fcirsta halvlek haddade
fcir Kinnarpsseg?il t.å- 3

sivare än den första

len genom mål nummer tre
Kent-Ove Jansson.
.,.or:h 5 -,3,

Nu hudt. Krnnarp :yndat

iros Marthel och Co på bänken.

Thornas Westerberqs Janga markpassning ft'ån nästan hörnstoipen,
hamnade hos en arlbitiös Kinnarps
Ek och 5 -3 blev ett faktun'.
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länge

nog och l'örsökre ta iag'r händelse-r-

tr:. i

,:

av

na. Med hjälp av bristande markeringar i Holförsvaret, kr,rnde Eks
Gösta i 31 minuten lugna nerverna

,t:l

.

det verkade

Anders Ek i nät, 4-2. Tre minuter
senare {ick gästerna mer vind i seg-

ti:1,,
,

-

som oln spelarna funnit segern klar.
Därför blev 4 2 i 22 minuten en
väckarklocka, trodde vi... Arne Johansson sköt och bollen gick via

Klang och jubel
konr av sig

Kinnarp var på väg rrrot

en

klang-crch jubelföreställnurg, ruen
den kom av sig sedan laget tappat
en klar 4 -0-ledning till 4-3. Fumligheten i fiirsvarsleden höll på atr
kosta laget en poäng. Målvakten

::fj
:l.lil
,i:ii::

rt:

Thornmy Pettersson giorde en strå-

lande för:sta halvlek, men fick

os-

kärpa över sitt spel i andra halvlek.
Gc.nomgående försvarsbäst var Tony Pelsson. I ingressen nämnde

I(enneth Palmqvist var dirigent i
första halvlek från sin position i mit-

len och anfall. Thornas Westerberg
svarade lör lre nral och bara rlet är

ju en prestation. Annars tyckte jag
att Gösta Ek var den som n'rest tog

tag i anfallsdelen och inte
hans påpassliga
tydelse.

5

3"mal

lar

minst

av be-

-0m placeringar

Hol satsade i anclra halvlek med
o m pl acei ill'å'gWiiieigi$i 'o€Ii ddr,r
gjordd väl sitt till :itt. Kirurarp,ialö'
riktigt kände igen sina motståndare.
Bl.a. byttes båda avlrytarna in
Kent-Ove Jansson hann med två
måI, för'resten. Annars var Arne

e\,d el

Johansson sitt lags främste spelare i
kedjan, clär Hans Bergströrn också

giorde ett bra framträdande. Kent
Holrn - mittfäitare - var den som i

Tilltrasslad situation framför Hol-buren. Kinnarps Westerberg nickar' -

ligganc{e närrnast "tian"

är Gösta Ek.

l

Åtta mål. fem för Iiinnarp och tre för [Iol, blev uttlelningen i liirrlag-.eftenrrirklagens div
lV-{ight på l(innemo. I och rned segern ficL I{Il'hiing på kollr:gerna i botterr. l}et sliulle inte
för'vårra orn laget hinner ikagrp och klarar hontraktet. Det år'dock under {iirutsiiltning att
slrelarna inte tokar till det fiir mvcket. l)et går till t:xerrrJrel inte an att sliippa t'tr 4-0-lerlning
till 4-3 och snudcl på kvittering.
Lördagsmatclien var både på gott och ont. l)et mest positiva hände rrnrlel för"sta lialvlek rlå
spelet klaffaele riktigt fint långa stunrler'. I{cnneth Palrnqvist lick hurudrollen genast fr:in
början och det var. hans iippnanrle bollar', som gav fart över KIF-spelet. Sanrtirligt nr:'rste vi ha
klart för'oss att Hol hade ett ovanligt stabbigt försvar, där målvakten såg till sir att osiikerheten
spretls i leden.

Så kom

i alla fall; vi gladdes åt de
spelid€er som skymtade fram i
Men

KlF-leden med rnålöppning redan
efter I'em minuter genom Thomas
Westerberg. Kenneth Palmqvist
fick applåCer för den avvägda passningen. Men Hol var inte ofarligt
framåt. Thomrnv Pettersson fick erfara det p:i en fräsig frisparksboll

1' från Arne
Johansson, som Thomniy
u'lmycket elegant styrde undan-

Holmiss...
Tr'å hörnnickar av Gösta Ek noterade vi som Kinnarps farligheter i 20

rninuten och snari kunde vi uränta

in 2-0 i blocket. Det var ett

övrigt höjde sig över sina kamrater i
e'"t lag som avslöjade stora brister i

s.k.

tupprnåI. Thornas Westerberg sköt
från långt håll. Målvakten lappade

bollen mellan benen och lyckades
inte greppa den förrän det var för
sent. Linjeman och domare var på
sin vakt och konstaterade fahtum.

3-0 tre minuter före

Pa-

örsvarsleden.

Bra ruatchledning

!'IFA- och [IEFA-domarerr Erik
Fredriksson, Tidaholm, får blandade uppdrag. I förra veckan dömde
han Norge-Finland i Oslo, i lördags
Kinnarp-Hol och om {orton dagar

Polen-Frankrike. Han är efter-

traktad son domare och clet förstår
vi. Han hade fuli kontroll över sin

lördagsmatch och över huvud präglades matchen av god ledning, det
omdömet gäller också för linjedomarna.

BÄSSE

us. En studs-nick från Gösta Ek

borde klarats av målvakten om han,

trätt irr i leken på ett riktikgt

sätt.

Förspelet stod Kenneth Palmqvist
för.

Thommy Pettersson inledde an-

dra halvlek med fina ingripanden

innan 4-0 behändigt rullades in av
Bengt
"Blecka" Georgsson stod för passninsen. Men var höIl Hol-markerarna till?

Thomas Westerberg.

4-0 blev 4-3...
Lite osmidigt försökte

ThommY

Pettersson få undan bollen för en
Hol-anfailare - Arne Johansson -

inom straffgränsen. Det

kostade

Thomrhy och laget 4-1 efter 13 minuter. Men Hol behövde två chanser för att reducera. Första gången
räddade Thommy sin bur när Hans
Bergström slog till. Men KinnarP:

målvakten rörde sig för tidigt'
Orrstraffen landade Kent-Ove
Jansson på rätt ställe.

Kinnarps andra halvlek var Pas-

Thomas Westerberg, tre mål .och Gösta Ek, två
gjorde't för Kinnarp.

* det var de som
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Dussinet fullträffar
l ilken nrålfe-t på Kinnemoi
Toh fullträffar mellan de två
säm.t .placerade lagen i den
väsrra rlir lV-serien. Kinnarp.
lF - näst jurnbo - och IFK
Trollhåttan - hopplös jumbo.
B- I bler till sist siffrorna i
hinnarpsfavör denna riktigt
.köna septenrberlördag med
värmande sol över aklörer och
publik. De tolr fullträffarna
tyder på en öp1ren match och
det också - fast långa
det
"ar m-rcket slanig,
där
I stunder

I naa" försvaren alklelt-s iår lärt

I
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f,.g" sedan satt sin sista div
lV-rtotuti. och spelade däreft.r.
*
Såronr bollen rullades den
kuntle det
h:1"
gärna blivit l5-8 eller
lika "li"Åiadag.^
.ågoi i den stilen. Det var fotLroll med inslag av hasard och
aldrig något skönspel, Det var
brister överlag i markeringar
och fiärran frän serieatlvar-äts
hårdmarkeringar. I alla fall ett
kul mrllanspel, sorrr vi kan ta
metl en klackspark...
*
Kinnarp var hättre - det säger redan siffrorna - men definitivt inte bra. men storseg,..n lörde merl sig att lagel nu
fick bättlc kontakt med sina
metlbröder i tlen lrår'da bottenstriderr. Bniidtr som clock
inte aklatle lör' rol ätt roffa åt
och annan poäng tle
"r
"ig
också.
Äu"n onr det ljusnade för
ftf lti" det.*årtl resterande
o-eånsar. lflan ersätter inte
*o t.1.k"l.1rclare hur lätt som
he^lsr - Thomas _S'esterbergs
på grunr! av henbrotl

fr'än\åro
I :1"i"'.i" i.ag"l ;";. i;g.,.
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inkommit 3 krlkg.
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Domaren
uulrlar

självplockning't krlkg.

Slutarps
Handelsträdgård
rer.340 70.
i:tllXe

Åk"

Sundqvist

gen på Kenneth Palmqvist i
l4:e minulen ulan blåsle för
srraff. 7-2 genom "Blecka''.
Rolf Andersson - en ar
Trollhättans främsta - be'
handlatle bollen och kropPen
behänskar i 25:e Ininuten och
7 - 3 blev €tt faktum.
'l'rollhåttan
nar
leY rasande när
Trollhättan tblev
Kenneth Palmqvist - gjorde

klarades av målvaklen. Päpassligt framme var Gösta Ek och

sköt - en uleförsvarare rådclade med handen och straff.
Straf{bollen sköt Benny Carlqvist in,
Fyra minuter senare hångde
Ett rungrungluften, Ett
kvittering i luften,
kvittering
ande sto\rskott från en Troll-

I
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I
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I
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28
tokigt ut. Vi skrev i alla
Kinnarpsförsvarer, tlet vår

fall
|
minuter i blocket. Punkt och ]

närmarä en kvittering än når
srav-Isaksson fick se sin ribba

l"jT:ä1.'rff#a,ner
'ioh".""ot

i "Nås-

slut för målkavalkaden salte I

å:'iåli';,"""1;'{o:eminuten

*
Matchen bjöd inte på några
profiler, inga storspelare' men
ändå tyckte jåg art Thomas
Johanssons placering som
back var ett vertigt ä.r€1. ."
KlFJedningen. Framfusrge,
ettPige 'Kenneth Palmq'ist
måste saluteras för de fyra målen, men i övrigt ingen på topp
den här dan,
Trollhättan hade ett försvar
av gipsgubbar. Ganska mårktigi fiirresten eftersom reslighelrn fanns där i längd på flera håll, men se troll det kunde
de inte spela. Sorr.v grabbar,
men kvalit6n var div Vl-mässig
på nrånga håll. undantag
Chrisler Pär'elsson och Rolf
Andersson i anfallet och möjligen också Alexandel Arcic
plmitten.
*
Åt.
Sundqvist, Skövtle,
giorde ett gott domarjobb.
Var som alltid noggrann ända
ut i {ingerspetsarnä och hade
rärr för'4ei mesta. Det hade
också lirijedomarna, äter ovi och dä vet att ingen blir
offside
nå ett inkast,..
"'i;"i.r,il;,;;";;;;;

Thoäas
]Ppträdde för dagen som Kinnarpsback och steg i l2:e minuren in i annfallsroll. Växelspel rned "Blecka" slöt med
rirål av'l'homas och z-o.
Försvarsspelare hade också
huvudrollen när Trollhåttan
reducerade i 14 minuten. En
hörna från Jonny Svensson back_ - landade småningom
hos Börje Blomqrist - också
back - och han svarade för sista sparken mot måI,2'-1.
*
Jag vill inte påstå att matchen stod och vägde efter reduceringen, Kinnarp var bättre i
sitt agerande men Trollhätlan
var inle ofarligt i framstötar.
där Tommy Pe. d,ock var på sin
vakt.3-lkoni30:eminuten.
KennethPalrnqvistsnötbollen
från Trollhättef,iirsvarare och
pilade i väg och slog bollen
enkelt i mål.
I'sista minuten av den första
halvleken kom 4-l-och åte-r
var Palmqvist med i huvudrollen. Nu slog han en.hörna som
styrtles i nät av.en försvarare.
*
Fenr .minurer hade g-ått^ ar

vantigr
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flicka från samhället av en personbil. Flickan hade tur i oturen och
klarade sig utan svårare skador.
som hon fick lämna efter omplåstrifiB.
. Flickan stod och talade med en
kamrat strax intill en parkerad lastbil. Plötsligt vände hon.om och gick
ut i vägbanan, strax framför per-

,oT/tt*' tqlt-a? -i L

Han är född på Stora Hov i Hällstad
men flyttade tidigt tillsammans med
föräldrarna till Smedjegården. Efter

avslutad skolgång stannade Ivar
Gustafsson hemma på gården och

arbetade i lantbruket under drYgt
tio år. Då beslöt han sig för att gå
handelsvägen och köPte tillsammans med en kompanjon en affär i
Göteve. Därefter innehade han un-

der ett par år en grossiströrelse i
manufaktur i FalköPing. Han vånde

åter till Kinnarp och startade

en

manufakturrörelse och senare en

Kinnarps Textilindustri.
svfabrik.
"
Jubilaren har- under årens loPP
haft en rad förtroendeuppdrag. Före kommunsammanläggningen var
han bl.a. ledamot av kommunalfullmäktige och av byggnadsnåmnden.

Inom idrotten har Ivar Gustafsson
gjort en lång och gagnerik gärning.

Han började som

fotbollssPelare

och var aktiv i KinnarPs IF i 27 år.
Under 30-talet var han också känd
som en duktig eyklist och erövrade
bl. a. fyra FalbygdsmästerskaP.

Efter de aktiva åren blev Ivar

Gustafsson alltmer engagerad

i

id-

rottens föreningsarbete.
Han har under en följd av år lagt

ner omfattande arbete inom Kinnarps

IF och i dess styrelse.

FRöKTND
..,#1tl:

r"

r4'

nor I9ä5

parallellt med riksvågen

till ståndunder

1975.

-

kommer

Medel finns

avsatta och meningen är att arbetena skall påbörjas i april och avslutas

under seplember.

Socialhjälpen i Frökinds kom-

mun

Socialhjälp åtnjöts ifiol av 16
"hjålpfall" (ensamstående eller
familjer ) i Frökinds kommun. De
hjälpta personerna var tiilsammans

Vid en olyckshändelse i Kinnarp
häromdagen påkördes en l&årig

sonbilen. Föraren höll c:a

60 år fyller den 8 september di-

rektör Ivar Gustafsson, KinnarP.

51 vilket antai utgör 3 7o av kommu-

Hon fördes till lasarettet i Falköping

IPPLEN

I

tyckte inte om armhågar i ryg' I

efter två minuter. "Blecka"
Georgssons inläggsboll halv-

Flicka påkörd

Nytt parti

T

6-2 genom'oBleckao" som soloraidade sig igenom försva-

nemonratch, men tolv mål roar
som sagt i alla fall. Der är lite
unikt i dessa sammanhang'
r -v r-ctrörr
redan
med
Ille(l 1-0
DorJa{re
Det börjaele
uel

t'i?t,

I
t
I

$åtfest på Kinnemo
Oppect, men slarvigt
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60

35

nens medelbetblkning under året

riksgenomsnittet var

6

7o

t
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-1 för lfinnurp och FT'boll

Förra omgångens FT-boll

Tack för FT-bollen, sa det här Kinnarpsgänget.

8-4 för KIF
mot IFK Trollhättan var en fin
fiäder i hatten för div IVJaget,
hamnade i Kinnarp.

som för den segern även fick en
boll från GT. Roland Moberg -

mittfältare med rätt att leka målvakt blev så glad över FT-boilen
att han bad sina kompisar pröva
honom med skott. Han testade
bollen och fann den'vara av god
klass.

När Roland "pensioneras" som mittfältare har han framtiden säkrad
som målvakt. [Iär dyker han efter

ft-bolen $]\-

6.rl "

tL"l

Torftigt på Tångavallen
tlå Slutarp slog Folkabo
l)ot var rn gnnska torftig underhållning som bjöds publiken i
lörrlagt,ns l'ångarnatch diir hemnralaget Slutsrp tog tråda poängen
gcnom S-2-soger över Folkabo. I)et var lack vare två mål av Rogr.'r
Antlersson i för'sta halvleken som segern kunde bårgas.
Ställningen 2- 0 stod sig sedan ligt spel och hade sina bästa i Berne
tillsenkvartåterstodavmatchendå Svensson, Bo Fogelberg, Jan Ekgästefna giorde sitt första mål och holm samt Ingvai Blacl och Kent

Kinnarps centralskola har duktiga friidrottsflickor'-Här är tre

a

de

framgfngsrika från tisdagens uttägningstävlingar på,Kinnemo' Det
nämllcen" hli stor fieht i Falköping inom kort Liselotte Qvick kl
klass 4'
;;;; fu;" . .ren. ble"v tvaa i höjd och langd. lngela Ekbom' segrar:
löpning o&'langd, Gi-rnilla Westerberg , klass 6, tog tre
längd åch kast såmt blev tvåa i löpning. flJtt- A1- t "I

:all

;6,

inn
:1,

det kom rnefa nerv i matchen.
Sand6n.
Folkabo iog över allt mer av spe- Bo Fogelberg giorde det första
let men kunde inte hindra att Slu- nrålet och Kent Sand6n det aldraj
tarp i 40:e minuten ökade till 3-l
Hemmalaget hade sin styrka i
getrom Jotrny Karlstedt och därmed fyrbackslinjens Leif Ekbom, Jan
var saken klar. Gästernas reduce- Andersson, Kjell Karlsiedt och Toringsmå1 korn två mir"ruter före slttt- mas Ryden. Bakom dessa agerade
signalen och i lbrtsättningen lanns Arne Ekbom i målet på ett övertyiugå större möjligheter att ändra på gande sätt. På mittfältet var det
tunt, men Tommy Skoglund lycksiffrorna.
Folkabo hom till spel med fyra re- ades någorlunda, och i anfallet var
server, {'ör bland andra Rolantl Roger Andersson tämligen ensam.
lqirrngblonr, och detta inverkade na- Domaren Ingemar Lans, Skövde,
turligtvis på lagets spelstyrka. Laget glorde inga större rnisstag.
prestorade dock stundtals ett hygghygg- i h i L: .n* -, r'2, CESON
GESON
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IGnnarp mot nytt lcontrakt
efter seger i \'=änersborg'
- Vilken hänlig seger. N6 har vi alla'chanser att hänga kvar. Vi är bara en poäng efier ll'K,
TFK oeh Hol oeh fyra orngångar återstår. Visst vann vi rättvist även orn IFK hade rnest a\'
spelet. Vi liade ju de bästa ehanserna. Ja" Martel Johansson' lagletlare i Kinnarp var verkligen
niijd e{Ier KIF:s mateh på Vånersvallen på söndagen. Hans lag hade vunnit den viktiga
boiren{rabbningen mot IFK Vänersborg med l-2 efter samma siffror i paus. Någon större
maleh 6lev tlet al{rig. Därtill var uppgörelsen alldeles för viktig. Det handlade mesl orn rir"
oeh slit och något skönspel bjöds inte den fåtaliga publiken.
Frånbörjansågdetemellertid^lF':-:"å:5-*\*na19-e""r"'*""
-iiii"äi"l och--när han-sås att lFK-målvakganska mörkt ut itl.
gick ut för
Hemmaraget började

ou.,lit'3[!- :::I:T:S*hänsson

ill$:;,ä;Tl;qll"inTt"T$il!;i:i'::.*"TåååL'å!t1iåå:
s

j1"""":xi|**:i-:1"*".å*!åi!]&:yi";!ö:,xå:-i:*qä

Han var ftir övrigt
en hörna och efter a"tt"^å'f*u,r-=o- ngtsson.gio-rde' absolut b$sta spela'
möjligt IFK:s press mot i<ii:åaräi :l,uu-ST::ps
re denna qag'
äninär markant.
halvlek kom IFK vånersMen när vi satt oeh våntade på I and.ra
matchen totalt'
Z-0 blev det istället xi"il#""Jå borg att..dominera
I{intiden
kviuerade. Deua i den zOiääi",iöä Spelet fördes hela nåtrran{
dirckta
efter en kontring ,"a..r-tiiii1}ä- -narps planhalva men
nersborgs Gunnar Lundberg först chanser kunde man inte skapa
varit igenom men inte komtnit till framör gästernas måI.
skott. KlF-målvakten Tonrmy Pet- De få kontringar sorn Kinnarp
tersson kunde istället snappa åt sig stack upp i luktade betydligt mera

bollen, och med ett långt utkast måI, I

höger-

?0:e minuten

'

Förutom debutanten och seger-

skytten Kent Bengtsson skall Tony
Pettersson ha överbetyg i Kinnarps
försvar, På mitdiiltet var Benny
Carlkvist den båste och i kedjan
handlade det naturligtvis mest om
Bengt Georgsson som dock var på
tok för ensam när han försökte brvta igerrom. Den enda som löljde nred
i anfallsväg var Gösta Ekh och han
för$ånar också en eloge.
I IFK Vänelsborg får endast mv

till exempel når

Kenneth Johansson sarnt inner'backarna Håkan Olsson och Gunnar _Nyström överbetvg. I övrigr
glorde laget en myckei slätstnrke*n
insats och är nu nrycket illa ute i

Domare

till allas belåtenlret var

Jan Olsson, Nol. I slutminuterna

tvingades domaren visa ut hemmalagets lagkapten Ingemar Karlsson
sedan denne mer ellel mindre slagit
ner Giista Ekh. Förseelsen betra"ktades som grov och IFli:s lagkapten
får dårmed vila i några matcher.
Någon större fara var det inte
med Ek. Efter diverse omplåstringar val han åter nå berren och finns
säkert med i KIF:s lae år,en i nästa

nrateh'

5{s-ra1't7

nedflyttningsstriden.

Kinnarp därenrot verkar

ha

kommit i stöten ordentligt och fak-

Cxista Ekh åft'er en hörna nickade i tiskt tagit nio poäng i höst. Kan man
ribban och returen sedan nickades i knipa ytterligare några kanske man
Nåmnde Ek avancerade till kort- famnen på hemmamålvakten Ken-. kan rådda ett ny'tt kontrakt, något
linjen och frispelade helt Bengt neth Johansson hade det inte varit som såg tveksamt ut el'ter vårorngången.
"Blecka" Georgsson som behärskat oför\iånt med ytterligare KIF-måI.
Det år tydligt att Bengt "Blecka"
Som sagt, det var en vinig ocfr
slog in kvitteringen.
Georgsson har gett laget den stabiliNu fick Kinnarp betydligt mer att ofta nervös fotboll som presterades.
säga till orn och när l-2 kom i den Kinnarp vann på sina effektiva kon- 'tet och effekiivitet som J'iirut sakna40L minuten var det ingen oråttvisa tringar. Att hemmalaget spelade des,
som skedde. Det var backen och ju- båst på mittplan \iålpte inte, sådant

stållde han Gijsta Ehh fri på

kanten,

CE]YTLEMAII I971

nioren Kent Bengtsson som fick .geringapoäng.
glåden att slå in målet som skulle

visa sig ge

seger.

_
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frökindsbeist i tennis
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I
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I
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Ungh-Andersson, Bil och Motor, är Frökindsbäst i tennis. För den här
historiska segern fick de av FT-sporten var sin'väska. S/tO
,

-*t

Falköpings fotbolldomarklubb

Frökinds Teinnisklubb har riyli- finalseAer moi Kontorsmöbler med
gen avslutat sina mästerskap * de 2-1. första genom tiderna eftersom tenUngh sopade banan med Ken-

hyllade på söndagen "Planens gentlemän" 1974. Det skedde i samband

tiil Bengt pårGösta Andersson och Carl-Ake sson med 4-,6, 1 6. Dubbeln gick
Ungh, som tog hem spelet genorn till Bil och Motor med O-2, O-+lctr
därmed var saken klar.

dande mot KFUM Borås. De två
Tony Persson, Kinnarps IF och Sören Angelöf, fick mottaga statyetter
av Domarklubbens Arne Nilsson

niqbana och spel på hemorten är en neth Falmovist nyhet. Det Uteu gil och_ Motors Å;.;;;-fö.lorade

6-1, 6-1, varpå

och blommor av samma klubbs Ar-,
ne Johnsson.

Tony fick dessutom blommor av

med FAIK-handbollens framträ- Kinnarpsordföranden Gösta
_

Andersson och Sören av sin lagledare

Leif Svantesson. Publiken applåderade och hurrade

-

populära val.
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Samhällsförening

F

till

FT t'l?t- fo-l'.

aktion:

röluttsb ud,et i' F r ö|r;fr,nd,

m&,ste

påtalar

tulltölius rnlu!

Fopproblem

Sluterps samhillsförening har eller nyligen håller sammantråde i skrivelse gått rill aktion i kommunens
Sadfråga. Invånarna rrr""" itt ett friluftsbad i Frökind - vid tennisbanorna i Kinnarp - inte kan förbigås
,rru.l trik. på de beslut som fattades av den gamla kommunen och det faktum att dåvarande Frökinds
kommun intöpte matierel till badet och anslog medel till det. SamhÄllsföreningen övervöger också enligt
,ad FT erfar att gå fram med listor om det planerade badet i Kinnarp stoppas.
Skrivelsen i sin helhet har följande lydelse:

Vid sammanträde med SlutarPs
samhållsförening den 24 sept. 1974
beslutade mötesdeltagarna att ingå
med en skrivelse till FalköPings
kommun och med kraft understrvka

vikten av att det planeradefriluftsbadet med placering i anslutning
till tennisbanorna i Kinnarp snarast
kommer till stånd.
Tätprterna Kinnarp och SlutarP
bebps åv cirka.1.000 personer och

härtill kommöi

'i

"gamlå
kommunen", Brismene, Vårkumla,
boende

Börstig m. fl. socknar. Frågan om

ett friluftsbad i gamla Frökinds

kommun togs första gången uPP av

Föreningen Hem och Skola i en
skrivelse till Frökinds kommun i
november 1972. Kommunstyrelsen

remitterade ärendet till

fritids-

nämnden och byggnadsnämnden,
som gemensarnt gjorde en utredning, vilken framlades för kommunstyrelsen, som föreslog fullmäk'
tige att inköpa materiel till badet
och anvisa medel för det. Fullmäktige antog utredningsförslaget och
antog dessutom anbud på leverans
av materiel för cirka 100.000 kronor.
Det beloppet betalades och totalt
anvisade dåvarande Frökinds
kommun 306.000 kronor tiil anläggningen, medel som då inkluderar de
nämnda materielkostnaderna.

Samarbetsnämnden

i den

nYa

kommunen hade sedan att ta ställ-

ning till om anläggningen passade in

i kommunens friluftsanläggningar.
Nämnden hade att svara ja eller nej,
men fann för gott att remittera fråean till den kommande fritidsnämnäen. Det fann vi då och finner fort-

farande vara ett niycket märkligt
agerande. Lika märkligt som att
män inte tilltrodde den dåvarande
bvsqnadsnämnden I Frökind att
planförslag för gållande
gåii
"pp(Fastarp, Hulegården 2:3).
område
Även det ärendet skickades vidare
till den nya byggnadsnämnden för
yttrande. Märkligt, som sagt.

Samhälsföreningen oeh

dess

medlemmar anser att ärendet i den
nya kommunen förhalats. I Fritids-

nämndens kapitalbudget för 1975
finns upptaget 300.000 kr till anläggningen och det är vår förhoPPning
att lriluftsbadet kommer att uppföras under kommande år. Vi anser
inte att någon ytterligare utreining

beträffandä vår anläggning behöver

ske. Det torde vara helt klart att
medel avsatts för badets råkning

redan i den gamla kommunen.
Ett faktum - villket inte är minst
viktigt att ta hänsyn till - är också
att materislet finns på platsen och
100.000 kr kan väl näppeligen inte

bara kastas i sjön. Vi finner det
också mycket märkligt och ^ytterst

anmårkningsvärt att föra in Äsarp i

bilden som ett alternativ till Kinnarp. Är det meningen att reserverade skattdmedel från gamla Frökinds kommun skall överföras hur
som helst? Vi kan inte finna oss i
några manipulationer med medel
på detta sätt. Eet är, som vi ser det,

den 4ya komrnunens skyldighet.att
fullfölja väd den gamla påbörjat.

Det vore oklokt och föga genomtänkt om badfrågan i Frökind helt
negligeras av den nya kommunen.
Vi kan i sammanhanget också
påpeka att Frökind har två stora
industrier - Kontorsmöbler och
Slutarps Kök - med stor personalstvrka. Inte minst från den hälsas
eti friluftsbad med tillfredsstållelse.

Vi kan inte finna att ni

handlar

rätt om ni stoppar friluftsbad i Frökind, Vi övervåger i så fall att föra
frågan vidare och pröva den jur-

idiskt, helt enligt vad som ovan sagts
i vår skrivelse.
Slutarp den

10

oktober 1974

För Slutarps Samhällsförening
EVERT SANDEN ordf.
BENGT SAMUELSSON
sekr.

i Slutarp

Slutarp$ sarnhällsförcning har

i en skrivdse till gatukontoret i
I'alk,iipinga kornmun pekat på
behovet år ylterligare contå-

iners vid reningsverket

och

järnvågsstationen fiir avfsll i
sarnhällct året mnt. I)et räcker
inte nred extra- containers vid
vår- och hörtröjningarnår anser föreningen, Föreningen vill
också att samtlige fastighetsäga-

rc får möjlighet slt uttuls $ig om

hämtningsintervaller för köksavfallet.

- Vid den återkommande våroch höstsiådningen är det ett önskemål att gatukontoret i god tid
tillkännager var och under .vilken
tid extra containers placeras ut i
samhället, skriver samhållsiöreningen och fortsätter:
- Det år också förenineens och
nredlemmarnas uppfattning att ga-

tukontoret tillställer samtliga fastighetsägare frågefbrmulär hur ofia

köksavfall skall håmtas.
Samtidigt påpekar fQreningen i
skrivelsen att Dark- och lekområdet
väster our järnvägen i Slutarp bör
ioidningställas snarast.

"Illegala" soptipper

Samhällsföreningen har tillstållt
hålsovårdsnämnden i komrnunen
en skrivelse också. Även den hand-

lar om sopproblem i Slutarp och
föreningen förklarar att man via
skrivelse till gatukontoret begårt ex-

G) e Friiknnd:

It?tl- io-,
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Vägen Döve-Börstig- Brismene

bör prioriteras
framför vägen Börstig

- År*"p

kommun upprustade.

i Brismene och södra delen olika läroanstalter i Falköping. Därav Kinneved, vilka i denna led har till år antalet pendlare på denna våg
som bor

sin enda uifart

till väg

46.

ganska stort.

Vi finner att sträckningen Döve Vi är medvetna om att vägerifrån Börstig - Brismene till KinnarP
Döve till Börstig år i behov av en ovedersägligen betjänar den största

man också på det faktum att det fö-

rekommer "illegala" soptippar i
Slutarp. Föreningen skriver:

- På visda platser i samhället tiP'
.pas illaluktande avfall. Föreningen

hemställer att förbudsskyltar såtts
upp vilka med kraft understrYker
det olämpliga i att lämPa avfall På

som icke är avsedd för detta.
'olats
Föreningen'anser också att alla

Frökinds socialdemokratiska förening beslöt vid ett möte i måndags att göra ett uttalande
med anledning av den aktion som bedrivits, för att få vägarna i södra delen av Falköpings
Föreningen anser att aktionen förbåttring. Samma är fallet med
blivit något snedvriden genom att vägen viJ Brismene till KinnarP.
r-nan tagit med vägen från Börstig till Här kan också nämnas att vägen
Äsarp i stället för stråckningen Bör- genom Brismene trafikeras daglistig - Brismene - Kinnarp. Detta Äen under skoltid med tre dubbelinnebär en diskriminering av de t-urer av skolbarn till Kinnarp och

tra containers. För nåmnden pekar

delen av befolkningen inom det aktuella området.
En trafikräkning skulle säkert utvisa att delar av denna vågsträck-

ning har betydligt större trafik än
den rav aktionsgluppen förordade
vägen Börstig

-

Äsarp.

Vid en eventuell uPPrustning av
vägnätet inom området anser vi att
leden D,iive - Börstig * Brismene till
Kinnarp bör ha prioritet.

har inte möjlighet ått transportera
avskräde till de containers som står
utplacerade vid tippen. Detta är
skäl nog iör flera.containers
tarp, menar föreningen.

i

Slu-

180

sick i KinlÅåi;^''

Riv inte stationen!
. SJ-beslut vållar
$)rotester

i Slutarp

Tånk nu iill ordentligt! I)et säger bankchef'en i Kinnarp Anders Westermark till en av damerna' som hade problem med skiliefråean'
Efter utlottning har följande pris
Sparbankspromenaden i KinnarP
på söndagen samlade 180-talet del- att hämta på sparbarlkens kontor:
Lisbeth Gunnarsson, Paradgatan
tagare. Sju hade elva rätt.
Båst på tipsfrågorna var Sven 10, Kinnarp, Elsie Pettersson, ToAndersson. Falköpingsvägen 32, varp, Göteve; Håkan Silvander,
Kinnarp med 11 rätt och På skilje- Box 3025, Kinnarp och Gun Palmqvist, Kinnarp.
frågan hade han svaratl 1858.'

ll7r1-,, - ,r,

Slutarpsbor och SJ-folk
träffas fcir diskussion
om stationshusets öcle
Slutarps sarnhållsförening hade i tisdagskväll ett extra sammanträde där den eventuella rivningen ar" stationshuset behandlades.
Serlan planerna på rivningen blivir kända tillställde samhällsföreningens styrelse SJ-distriktet en skrivelse dår man protesterade mot
tlenna åtgård från Statens Jårnvågars sida. Man framhöll ått bygg'
naden var en av de åldsta i samhället och därmed också hade etr
kulturellt vÄrde och förordatle i sin skrivelse en försäljning av fäs'
tigheten till seriös spekulant för användning till bostad'
Genom olika kontakter med be-

gärd berör också SlutarP, som t.n.

med parterna
diskuterats. Mötet beslöt att uppdra
åt styrelsen att ordna denna träff
med representanter för SJ. Det beslöts även att företrådare för Falkö:

protestera mot den försämrade service, som ett sådant beslut innebär.
En hänvändelse till gatukontoret
om utsättande av container inom täi
orten Kinnarp-SlutarP hade föranlett hålsovårdsnämndbn att Påpeka vissa brister beträffande sop-

rörda järnvägsmyndigheter hade hämtar sitt gods i KinnarP Man beman nu kommit så långt att ett slöt att hos järnvägsmyncligheterna
sammanträffande

pings kommun skulle inbjudas till

detta sammanträffande.

Ytterligare trafikfrågor diskute-

rades och bl.a. påpekades vid mötet

den försämring av persontrafiken
som skett beträffande lördag och

söndag och här beslöts att en skrivelse skulle tillstållas vederbörande
för en ev. ändring.
Vidare har SJ i dagarna meddelat
styckegodstrafiken vid
att

Äsarp-Kinnarp skulle
fr.o.m. den 1 juni

nedläggas
1975. Denna åt-

Slutarps Samhällsförening prot€sterar i en skrivelse rill chefen för
(iiiteborgs bandistrikt, Sven Palmo mot ert beslut från maj i år som
6äger att stationshuset i Slutarp skall rivas. Beslutet skall träda i
kra{l vid "låmplig tidpunkto'. Samhällsföreningens styrelse finner

det angeläget att tryggnadeno som är en av sarnhållets äldstao bevaras
och restaureras. SamhäIlsföreningen påpekar vidare i sin skrivelse
att byggnaden går ffnt in i samhållsbilden oeh att den bästa lösningcn vore ett övertagande. Stållföreträdande bandisrriktschef Srig
Westerberg är dock åv annan uppfattning.

- Rivning är bästa utvägen!
- De stationshus som SJ

inte
Iängre behöver och icke heller kan
på
grund
sälja
äv avstyckningsproblem, brukar rivas. SJ har heller icke

råd aft hyra ut uttjänta stationshus

eftersom S.I då är skyldig att svara
för underhållet. Når det gäller stationshuset i Slutarp går det inte att
sälja eftersom marken som byggnaden ligger på icke går att stycka av
enär den ligger fij,r nåra spåret. Så

kärl ou godkänd typ. Mötet ansåg
det inte vara samhällsföreningens

av

kulturellt värdefulla byggnader i
SJ:s ägo. Stationshuset i Slutarp ingår icke bland byggnader värda atb
oevara,

Samhällsföreningen

vill

geyrom

sin skrivelse 1ä till stånd en diskus:
sion som kan leda till att stationshuset bevaras. I skrivelsen som är undertecknad av samhällsföreninsens
ordf. Evert Sanden, framhålleJ att
gällande byggnadsplan icke lägger
några hinder i vägen fir att byggnaden skall kunna bevaras.
Slutklämmen på skrivelsen lyder:
"Det är vår förhoppning att ni beaktar de önskemål som vi här ger
uttryck för och innan ni går titl bedess

styreise och medlemmar, en chans
att vara med i diskussionen kring
stationshusets framtid.
järnvägsexpeditör
Förste
Per-Olof Larsson på SJ:s bandistrikt, sorn handlägger rivningsbeslutet, säger:

gentemot samhällsinvånarna,

Familjegudstjånst i Kinnarp

I söndags var det familjegudstjänst i Kinnarps missionshus.

- Det finns ett beslut ftåff2Q.maj i
år som säger att stationsliuset i Slutarp skall rivas. Huruvida samhälls.

Många av barnens föräidrar hade
följt med, till hela familjens gudstjänst. Anders Sigfridsson hälsade
välkommen och var mötcsledare.
Barnen medverkade med mycket
sång. Barbro Johansson talade till

föreningen kan påverka det beslutet kan jag icke yttra mig om. Det är

bandistriktschefen Sven Palm som
år beslutsfattande i frågan
Han var under måndagen icke
anträffbar för en kommentar.

Skördefest i Slutarp
I söndags var det skördefest i Slutarps Missionshus. Det var en god barnen med hjälp av åskådningsnratillslutning av lyssnare. Barbro Jo- terial. Lektionen handlade om mis-

väl smaka. Skördefesten avslutades
med en kort appell.

SJ genomförde för en tid sedan

en riksomfattande inventering

slut i frågan ger föreningen,

skvldighet att åtgärda denna sak

hansson hälsade välkommen och sionären. Alla som tror på Jesus
var mötesledare. Enoc Magnusson Kristus ska vara små missionärer i
från Gnosjö var gåsttalare. Han för- vardagslivet. Familjegudstjänsten
kunnade Guds Ord på sitt fångslan- avslutades med en kort appell till
{e sätt. Ungdomssångarna lrån barnens föräldrar.
Äsarp sjöng evangelium om Jesus.
Efter predikan och sång var det
dags för en kafTepaus. Alla lät sig

bästa lösningen tör SJ:s del är att
byggnaden rivs.

Centerorgan isation ern a
inom Kinneved - Brismene - Vårkurnla inbjudes till information
om "Hur fungerar vår kommun"? tisdagen den 5 nov. kl. 19.30 på
Pensionatet, Kinnarp. Medverkande: Bengt Fransson, Åsarp.
Tag med vänner och bekanta.

Välkomna!

i?}V-

ll-t'i

I(YRI{AI\TS TACI{ TILL

HNBROTT
å Slutarp

Värden för
2.5OO horta
Genom att bryta upp en
dörr på baksidan till affiiren i Slutarp fick tjuvarna
fritt fram till alla lokaliteter. Tydligen har det endast varit tolraksvaror oeh
kontanter solr1 intresserat.
Av det stulna är det mesta
cigarretter rnen även piirtobak och cigarrcigarretter saknas. Vidare lade tjuvarna beslag 1rå ell par växelkassor som tillsammans
innehöIl c:a 500 kr i kontanter. Summan bestod i

Kyrkoherde Sven-Eric Hagnelud överlämnar tenntallrik och blomster
till paret Eckerlid.

-l I samband med söndagens
högmässa i Kinneveds kyrka avtackades
kyrkvaktmästare Inge Eckerlid,

huvurlsak av växelmynt.
Vid inbrortet i maskin-

som innehaft tiänsten sedan -68.
Kyrkoherde Sven-Erik Hagnerud

firmarr i Åsarp kom giirningsrnånnen över 100 kr i
kontanter som föfvarades i
en kassa, sarnt en batteriladdare, vård c:a IOO kr.

framförde församlingens tack och
överräckte en tenntallrik graverad
rned Kinneveds kyrka. Till iru Grrn-

vor Eckerlid

överlärnnades blorn-

mrJr som etl tack.

Inge Eckerlid vände.sig så till församlingen och uttalade i sin tur
ett varmt t""k.
, tf! . äL
5.1.7 \

I

I
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"Fallcöpingsborna"
på l\orrgården flyttar
till Frölcind i märsl7s

*
på';l"i;ff

- Vi kommer att vara klara med rrthyggnaden av åldertlomshernmet i Frökind i slutet åv mars nästa år. säger triträdande socialchefen i Falköping Bo Nilsson till FT. llettå med ariledning av att
Ulricehamns komrnun varslat ett tiotal ansrällda på åldereloms'
hemmet Nongården i TrÄdet om art jobbet tår slut denna dag och
att Falköpings kommun då får ta hand onr de elva pensionärer på
Nomgården som hör rill Falköping, Der finns allt som allt 14 pensionårer på Norrgården
tre där.

- Ulricehamns kommun har således

endast

Norrgården skulle egentligen ha
I stuter av mars år alltså utbygglagts ned i och med sammanJägg- naden kl:Lr och ',Falköpingsboria"',
ningen av kommunerna i Ulrice- får fit*+r ii1 r.rökind, dår uibyggnahaÅns- och Faiköpingsblocken.,A.tt ä1.
äå". täi,"å platser. Man får allt-

så inte skedde beror på att Falkö- ,å [ö ou"" ait'iväxa i',.
ping begärde att Ulricehamn skulle Enliet socialchefen Weberur: i Ulfortsätta att driva Norrgårdern till ricehaän räknar man med ait alla
utbyggnaden i Frökind var klar. de so.r varslats skall kunna beredas

Falköping har enligt ett avterl som nva iobb. Av de tio avqår en med

Ulricehamn betecknar som förmån- oän.ior. två år deltidsaäställda och
ligt betalat driftsunderskottet vid iesten råknar man som sagt med att
hemmet i Trådet.
kunne..ge
arbeten i kommu.andra
nens ltansl-

l'tlY-,å - ;åd

Pensionärsträff i Lokal Frökind. Längst t.h. kyrkoherde S-E Hagnerud.

Kyrkans pensionärer i Frökind närerna på kafl'e och smörgåsar
vid en träff På fredagen i med lämplig sammansättning av påLokal Frökind av Birgitta Ullerås lägget.
Kyrkoherde S-E Hagnerud hälfrån Hushållningssällskapet i Skara'
Hon talade om'de äidrei kostvanor sade välkommen och avslutade den
gästades

och gav flera intressanta och värde- värdefulla samlingen med en kort
fulla tips på goda matvaror och de- andaktsstund. Han inbjöd åven till
novemberträffen då bilder från bl.a.
monstrerade även lämplig kost.
Efter informåtionen bjöds pensio- fjällvårlden kommer att visas.

l'11\-.tl-

Tolv kring
planering

öt

$

öPPET HELA HELGEN

VINTERKRANSAR 'J.lffi"
KORS

-

w

4 ,; ,
FRAN I rl .'
PRISER

Tolv personer - de utställning sorn åskåd'
flesta med kommunal' liggör' planeringsfrå'
politiskt förflutet - ht: gornas innehåll: artrete'
ä" mött upp i Lokal mark oeh miljri' trafik'
Fqökind på torsdags- försörjningen' Fröriktade ockk"åll*r.' då tre av ortens kindsborna
'så intresset mot'den eg'
nolitiska partier - s' m
ä.h - hade inbjudit na ortens trafikförsörj-

"
niugppr-oblqqt.'.r "" " i
till' inforrr+atiqq.,i",hp4\...
tirttntu..u"d;"f;Äs";., "allqn' {hlq"-t-*. tkai
:ä1,
Fa* ittfo"*ationen sva' komnäde den liila
t n*de utrödningsohef''ran iiitiesseiadå"5'det'

(dekoreras även efter
önskemål medan Ni väntar)

w

MÄNGDER AV GRöNA KRUKVÄXTER

w

ilHäåf'" 1o-zoo/o RABATT

w

egen tillverkning av
BEGRAVNINGSKRANSAR, BUKETTER M'rn.

w

VI FöRSÄLJER ÄVEN VID
KINNARPS LAGERFöRSÄLJNING I DAG, FREDAG

tI
}T
u
uf
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. Rune l{errnansson' sorn regnigao blåsigb i'ädret
ii
också visade den skärm'
Forts gå sista sid

SLUTARP$
HANDELSTNfiDGÄRD

,

avskräckte förmodligen
flera från att ta en tur
till Lokal Frökind.

fi

HJÄRTAN

-

Medlem av Sveriges Handelsträdgårdsmästareförbund
TEL. 340 70

!l
w
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Rune Hermansson gav qn redoqörelse över Planeringsfrågorna:

äen fysiska riksplaneringen - hur
vi skall hantera vår natur den re-

eionalpolitiska planeringen. som

6ehanälar den ekonomiska utveckIineen och miljöfrå gorna och därkom-

Falköpin g- inomT-ort
-"1l.tu".tt." iställning
till ett vtträn-

kommlf-atrta
'de-förilae.
Det skall vara Iänsstyrelsen till hånda före 1 dec. Den tredje
och sista biten i den här planeringskedjan är den regionala trafikPlanerinqen, som snurrat ett varv och
komriunerna sagt sitt. Där hade det
börjat hända en del - ett förslag
finns t.ex. att landstingen skulle
överta ansvaret för'den regionala
och kommunala trafiken'
Pendlarproblemen
De Frökindsbor som kommit till

informationen, studerade också utställningsskärmarna' Man fäste särskilt vtk-t vid att det från Kinnarp Slutarp pendlade 138 personer varie daÅ iill Falköping. Inom kort
upphör en fabrik och fem Personer
dil;kall börja pendla.

Man var inle särskilt nöjd med
oendlarnas situation - de kör egen
bil .Ue. åker med någon annan,
därför att koliektivtrafiken är inte
ordnad. Det går inga bussar På de
tider då de flesta börjar sina jobb.
Någon föreslog en utökning av

l'lN-tt-

Trafikolycka
vid Slutarp
18,-årirg
förolyckad
48-årige Erik Christiansson från Borås förolyckades då han påkördes

av en personbil strax norr
om Slutarp vid l9-tiden på
fredagskvållen. Christans.
son gick av någon anled-

Sluenligt uPPgift en an-

ning ut i vägtranan och en
bilisto hemrnahörande i

men lokaltiafikstYrelsen har inte
någon möjlighet att ordna bussar i

undvika en kollision. Vid

stads6ussarna

tarp. Det har

nan tätort

i

till KinnarP -

kommunen också gjort

allä kommunens tätorter. Kommrinen har ännu inte visat intresse att
lösa pendlarnas trafikproblem till
och från kommunens tätorter'

Stadsbussarna går med en stor förlust varje år och fordonen - tre
stycken - är gamla och en aning
slitna.

Utställningen om nämnda Plane-

{ngsfrågor fortsåtter sedan till

Äsarp, Vartofta, Gudhem och Stenstorp. Det följer en förslagslåda med
och efter den nyligen avslutade visningen i biblioteket fanns där 3-4
lappar med "folkets röst".
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Yara, hade ingen ehans att

sarnmanstötningen slung-

ades 48-åringen upp på
motorhuven och i vindrutan. Strax innan han påkördes hade en sjuksköterskao. sorn strax innan
lagt märke till att mannen
vinglade ut i vägen, passerat honom. Hon såg i
backspegeln att en bakomForts på sid l0
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varande bil icke lyckades
undvika kollieionen. Kvinnan stannade,: .och sprang

till den påkörde, men
kunde enbart konstatera

frarn

att han redan var död.
Den ornkomne är bosatt i
Borås men arbetade tillfäl-

ligt i Falköping.
Polis från Falköping kal.

till platsen
efterföljande

lades

och vid de

undersök-

ningarna visade det sig att

rnannen icke har några

identitetshandlingar på
sig. Därrned försvårades
polisens arbete, och först
olyckan

ett dygn efter

lyckades rnon fastställa den
ornkomnes identitet eamti-

digt som anhöriga underrättades orn olyckan.

Slyckan inträffade ca
norr om järnvögri-

5O0 rn

.övergången i SlutarP.
Inbrott l Lokol Fröldnd
Lokal Frökind i Slutarp har fått
{uvbeeök under natten mellan söndag och måndag. Vederbörande
har brutit upp en dörr som leder till
köket och inne i lokalerna har ytterligare tre dörrar brutits upp. Inget
har dock stulits.

