
Nu skall det bli läitare för den
tunga trafiken att ta sig till Kon-
torsmöblers nybyggnad i Kinnarp. I
dagarna håller en ny gata på att fär-
digställas. Det är kommunen som
svarar för arbetena, som sträcker
sig från riksvägen til järnvägen -
söder om möbelbyggnaderna.

Körbanans bredd är sex meter,
men eftersom det finns två stödrem-
sor om vardera 1,5 meter. blir kör-
banan i princip nio meter. Kommu-
nen svarar för arbetena till iärnvä-
gen. Överfarten skall SJ sedän sva-
ra för. Gatan blir totalt 1"40 meter
lång och ansluter direkt till den nya
byggnaden.

Ove Lagerquist med
Så snart gatukontoret i Falköping

'sin" vält.

+v
Bra nratchledninq

FIFA- och UEFA-domaien Erik
Fredriksson, Tidaholnt. får bianda-
de uppdrag. I förra veckan dömde
han Norge F irrlanC i Oslo, i lördags
Kinnarp-Hol och on ljorton dagÄr
Polen.Frankrike. tlan är eftår-
traki.ad som domare och det förstår
vi. Han lrade tull kotrtroll över sin
lördaqsmatch oclr över huvud pråg-
lades matchen av goci ledning, dÄt
omdönet gäller också för linjedo-
marna.

BASSE

Tångavallen
Onsdag - Kökscupen

Semifinaler:
Kl. 18

Grolanda lF -
Floby lF
Kl. 19.15

Tomtens lF -
Vartofta SK

kaså.
zofu n.

S,iindagens rnöte hade samlat en
fullsatt tältkyrka. Den förenade
sångarskaran sjöng rned hånltirelse.
Pastor Fritzon, som har evangelis-
tens gåva, har förkunnat evangeii-
um. Den offergåva som samladÅ in
1'ör det katastrofdrabbade Bangla-
desh inbringade något över 4.500
kr.

I\y gata till l(ontorsmöbler

Slutarp frlll
mot Kvänum
Slutarp förlorade lördagens bor-

tamatch mot Kvänum med 3-0 efter
det att hemmalaget haft ledningen i

i paus med 1-0. Lagen hade var sin
i, halvlek varför siffrorna år något
, stofa.
' Bra spelare i Slutarp var mv Gus-i tav Eckerlid, försvararna Jan An-

dersson och Leif Ekbom samt ked-
jespelarna Alf Adamsson och Roger
Andersson. gra domare var OIov
Säkki,Lidköping. zrh-ll.

Tältoffensiven Kinnarp - Slutarp
Tältoffensiven, som pågått under

fyra veckoslut, har varit gynnad av
gott väder och många som lyssnat
till sårig och predikan. På grund av
den goda besöksfrekvensen har of-
fensiven ftirlängts ytterligare en
vecka. Pastor Jan Fritzon medver-
kar också innevarande vecka, för-
samlingens pastorer och sångare li-

GURKOR
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CrolantJu och Tomten htara,

fr;, finulen i "Kökscupen" ":,r,

Kyrkans barntimrnar'S."r"t 
a.n a ""piän.. skall a._

matan_vara inne för de barn, födda
,lybö--/U som vill delta i kyrkans
DarnLl mmesverksamhet.

,.17",,r.
Tåltoffensivens avshrtning

Under helgen kommer iåltoffen_
stven att avslutas. Förutom försam_
lingarnas pastorer och sångare, blir
det meilverkan äv ett par missio_
närsfamiljer. Pastor Jan Fritzon.
:o- varit. kampanjens ledare.
kommer också att medverka. Mis-
sionsoffer uppbäres.

Kyrkans
barntimmar
i Kinneved.
Barn födda 1968-20 anmäles till
tel. 33270, 33477 e\. J3119 efter
kl. 16.00.
Sista anmälningsdagen
onsdagen den 4 seot.

så var det då dags för lin.ler i Kökscupen i slutarp, och skall rpan våga dra några slutsatserom finalen efter att ha sett onsclagens sernilinalero 
"å 

ntl. a.t ,ti iir"ren kommer att bli erfsynnerligen trevlig tillställning. Grolanda och Tornten kvaliffcerade sig näniligen efter när-mast utklassningshetonade sesrar.

Lars_Åke "ror,å".,o.,. il;.€, ;ä :ffifuj'fl"J;:i:;lå.,t],.,iä:
:äliillö:'r"TTtåf ll"-n,.,,*"",;.'*"#ffi {""å-:ä" jfi y:iTå
att dra-en tystnadens slöja over, runt planen svårt att se i slutet avOnsdagens andra semif
spännanäe 

"a-",'atÅi",iå::t,?11: å'å, iaf""å#F_11ä*lä# .,

:j:_l:1"l.5Jet började med au av aila råd han fick;" "ä;;;;.å:ii.".:,: 
""å:Hål f.l'*j:jså'; Med tanke på detta-kraraaär,"" .G

BERNT

Trots ständiga försök kunde inte Fiobyspelarna ta sig ur Grolanclas järngrepp. Bilden illustrerar

---E----

TilLTOFFENSIVEN 
NYT'N'

I KINNARP SLUTARP
Lörd. 19.30 Miss. Alvekrans, Fritzon.
Församl. pastorer o sångare.
Sönd. 19.00 Miss. Möller, Fritzon, för-
saml. pastorer o sångare.
Tältet uppvärrnt. Välkomna!
"Jesus min sång och min glädje".

S::l:19*ll*!v.'-n*a 3-0, ett sedan kom emellertid vartofta. r 
-l---

resultatsommedlitestörreGroLn-aJJ.äl,Llili.nskötEsseCarlssonll
daskärna lika väl krrnc
Finahttstanä".", iååtå"' ö 

" 's ;:,r":åfff 1,.X.# ?å?: Tlll.fi :l' ilil
::H";'Jri#ff.:_ä."":,'*i:d;f 

ån{i'H;ff :jlfl i.åJää*ä^å?t

ffi$åf$äåä'f{f,,ffi tr#tr#sffinuten genom Raimo Bredholm och i ."d*- [;;1,"j

;#fiä1il*jrti:r'åä .f*$*i$å,r"iä-ilJ il:
åitTt';+ffitr};;}?+i'i,*F:"ö-.ff8iå*l i 75-årc modeller
*i*-s*l*ry"il"]riä?iiff: ****llr#*ffr..;::sti lll.::::t^ ,^:iTl-- innerbacken samtal med Tomrens AJedare I i tu.",u,u.1.",,,,,,,Ofi8il4l|tT

Tå ngava llön
Söndag kl. 13.30

Finali KöKSCUPEN .

GROLANEA-
TOMTEN

oaaa
,a
aa
a

Tag chansen Nu!
Bekanta Er med framhjulsdrivna

RENAULT
Välkomna till oss i Slutarp

S.O. Svensson, Gösta Andersson, Joseph Biörk.
Öppet: Tisd. -Fr.ed. 9.00-19.00

Lörd. 9.00- 14.00

K D AB BIL & MOTOR
NZ Slutarp, tet.333 30.

Tångavallen
| {99 kl. 15

Rapid A-Slutarp A
Söndag kl. 10.30
Rapid B-Slutarp B.

rooaaaaooaaaaaaaoaaota()aaaia



$UlIDAG$

kl, l4{l!UPPET

OBELHU$ET
PASSA PÄ NU

INNAN

MOMSHUJNINGEN 16/9
Det gör faktiskt en hel del!

(Slutarpe Möbelindustris f. d. lokaler, Falköpingsvägen)
Tel. 0515/335 65.



Slutarps Sko

SUNDAGS.
UPPET

I MORGON

.14-17
DAMTRIISKOR

i olika lacklärger

NU NEDSATTA

PRISER !

HJÄRTLIGT VÄLKoMNAI

SLUTARPS

sK0
Falköpingsvägen, Slutarp

Tel. 0515/335 98.

Öppet vard. 10-12.30,
13.30-18. Lörd. 10-13.

Många mål Bra start av Kinnarp 'h
på Tånga men förlust i Tråvad

zltt
'r'1"

Slutarp och Rapid delade broder-
ligt på poängen i lördagens match
på Tångavallen genom att spela 4-4
efter det att Rapid haft ledningen i
paus med 2- 1.

Rapid tog ledningen med 1-0
efter cirka tio minuters spel genom
nickmål av Sven Ljus.

Tio minuter senare ökade Rapid
till 2-0 och detta mål stod Ove Apel
för.

Innan paus kunde Slutarp redu-
cera till 1-2 efter mål på frispark av
Jan Andersson.

Andra halvlek var tio minuter
gammal när Siutårp kvitterade till
2-2 genom mål av Jan Andersson
på frispark.

Fem minuter senare tog Slutarp
ledningen med 3-2 efter mål av Alf
Adamsson på fint inlägg från
Per-Olof Gustavsson.

Direkt efter detta mål gick Rapid
upp och kvitterade till 3-3 genom
P-O Billman.

I 25:e minuten tog Slutarp ånyo
ledningen och nu med 4-3 genom
Alf Adamsson.

Slutresultatet 4-4 fastställdes i sis-
ta spelminuten genom mä av Ove
Apel.

I Slutarp skall endast fyrbackslih-
jens Kjell Karlstedt nämnas. För
övrigt var det ingen som glänste
över den andre.

I Rapid skall nämnas mittältaren
Conny Pettersson samt kedjans Ove
Apel. Domare var Lennart Kprdell,
Floby. .

Kinnarp höll jämna steg med Tråvad i en halvlek i lördagens
bortamatch och ledde t.o.m. med l-0 etr tag' men sedan rasade det.
l- I i halvlek blev så småningom 4-2 mer mersm.ak till hemmala'
get. Der var utan lvekan en råttvis ulgång av matchen, då Tråvad
pressade hela andra halvlek och radade upp målchanser på löpande
band. Kinnarp skapade inte en enda farlighet i andra halvlek utom
det reduceringsmål som ftill strax före slut. Anledningen titl Kin-
narpskedjans uddlöshet var att både "Blecka" Georgsson och Tho-
mas Westerberg låmnade matcharenan i andra halvlek.

Första halvlek var annars jämn
och det vara bara en onödig hands
på Anders Ek innar-rför straffområ-
det som giorde att gåsterna inte
kunde gå till par-rsvila med en
l-Gledning. Nåmnde Ek tog näm-
ligen helt sonika ner en ofarlig lyra
med händerna innanför straffområ-
det och Hugo Broman kunde inte
göra annat än att flöjta för straff.
Stramaren sköt Christer Svensson
säkert i måI. Detta hände tre min-
uter innan pausvilan.

Dessförinnan hade dock Kinnarp
tagit ledningen, och dei efter en
kvarts spel genom Thomas Wester-
berg. Benny Carlqvist spelade fram
den farlige Kinnarps-centern, som
med eftertryck snärtade bollen i
nättaket.

Anders Ek kompenserade sig tör
straff-spektaklet då han minuten
före paus dök upp som en räddande
ängel på mållinjen. Tommy Petters-
son var överspelad och Ingemar
Ohlin satsade på skott utanför straf-
fområdet, som dock Ek awärjde i
grevens tid.

Kinnarp hade också en god chans
att ta ledningen i haivlekens sista
minutvarv. "Blecka" Georgsson lob-
bade bollen elegant över Trå-
vad-försvaret, så Benny Carlqvist
blev helt ensam med C-G Persson i
hemmalagets bur. Benny var antag-
ligen helt ovetande om sin ensam-
het, så istället för att lugnt ta ner
bollen gch placera den, paniksköt
han högt över.

Så kom andra halvlek och Tråvad
blev plötsligt flera klasser bättre än
Kinnarp. Deras tre mål i halvleken
kunde säkert ha blivit fler om de

inte kommit så snabbt. Ornvand-
lingen från 1-1 till 4-l skedde
under en tiominutersperiod i början
av halvleken.

Det b<irjade med att Alf Östergård
gjorde 2- I redan efter sex minuter.
Skottet han sköt var kanonhårt och
dessutom letade sig bollen in i målet
via ena stolpen.

Tio minuter var spelade, då 3-l
uppenbarade sig. C-G Lundgren
hade nästan ingen vinkel alls då han
sköt, men trots det letade sig bollen
in förbi mål-Tommy i gästernas bur.

Aven det sista hemmamålet kom
att antecknas på C-G Lundgren. På
en hörnspark fick han en härlig vol-
ley-träff och lädret dansade in med
en väldig fart i nåtmaskorna.

Kinnarps-reduceringen till 2-4
kom några minuter före full tid gen-
om Thomas Johansson. Missför-
stånd i Tråvads-örsvaret resultera-
de i att Thomas helt fri bara kunde
rulla in bollen i måI.

Det blev en dyster sista halvlek
för Kinnarp således, som ju börjat
matchen så förtroendeEivande.
Andra halvlekens spel bör man
dock snarast möjligt glömma. Bäst i
laget denna gång var Tony Persson,
som är en stor tillgång i försvaret.
Det är tur att han I'inns där.

Tråvad hade en säker sista utpost
i mv C-G Persson. Duktig var även
kedjans C-G Lundgren, som föru-
tom sina två mål svarade för många
finesser.

Dornare var Hugo Broman från
Vänersborg, och han skötte sig
hyggligt.

ANDERS

jaktvårdsförening -
Tävling om HuskvarnaälgÄi
den 819. Klubbmäsierskap och
Nor-mapokaien den ZZlg. An-
mälningstid 13*15.
Ätgbanekommitt6n

Tomten Kökscupbctst :!f^

Slog Groland,a, 1-0

S.g'.a.rrr från Tomten: övre raden Björn Hjalm3r, Kurt Lundh, Arne
Relln. Lars Darius, Ingvar Robertsson, K-E Hjortmar, Nisse Båckdahl
;;; i;ll;'*; a.ngt iot'a.'s"on. På knä: sveä widing, Åk. Ekh, r"a"
Axelsson, Olle Ring och Alf Tiverman. Ett par av spelarna hade så
bråttom in i duschen att de inte-kom med på segrarbilden. . .

Kökscupen i fotboll - Slutarps -1tj"I.119:. 
-E;tter linalmatchen,

IF:s och dl,t'"p" Koks oldblv'sl ;::":?^q:'-11.t99-^',1t,!:"::::.:,
turnering - slutspelades på :t::ttT::,,1:rsuroernrng av cu-

.0"a.Å.åiaa.gu" ;;a n"'r. ö. f::,T""t*:l1|':u:--P.II'' J-"--
som ärabbad-e samman var oersoror' 

, 
Evert :)anden' 'Flan

Tomten och Grolanda ;ä gratulerade båda lagen till fina

4-o-vinst för Tomtgn "o- 
.."iI ,tl^t?1"-* 

och överlämnade pla-

tat. t l(etter'--bå.-.d 
tog Tomtenlaget en ^"Ptl ,y*fl^:" K-E Hjortmar

första inteckriing r vandriilspi;- :]:*,^11iil:lels sPel gav Tom-

;;i;;#n;h*p tiaG." nå'i; [å/'"åX'ffifr S:[,t;l' ff:

och var Fterst nara fulltråtl
bakom Ivan Axelsson i TIF-bu-

I andra halvlek lade Tomten
in några kol extra och stod ej att
hejda. På straff giorde Kirt
Lundh efter 12 minuter 2-0 se-
dan Geron Jonsson behandlats
omilt av Grolandaförsvaret. 3-0
kom i 22 minuten genom Ingvar
Robertsson som sköt hårt och
resolut i nättaket. En frispark
från AIf Tiverman i 27 min, fast-
ställde resultatet till 4-0.

Ett resolrrt Tomtenförsvar tog
gadden ur Grolandakedjan däi
Assar Moberg och Stig Johans-
son stångades förgäves mot Ar-
ne Rehn och Co. Bra i Grolanda
var i alla fall Assar och Stig jäm-
te försvararna Lars-Åkå 

- 
Jo-

hansson och Janne Andersson.
Icke heller kan Lasse Wester-
berg lastas för de fyra målen.

Tomten hade en jårnnare och
stabilare besättning med ett
starkt försvar, där nämnde Arne"
Rehn var centralfigur. Kurt
Lundh och Olle Ring behärska-
de mittfältet och framåt var det
jämna och goda takter från de
mesta håll, I

Leif Lundgren dömde och det
giorde han bra.

tsÄSSE



Thom(rs Westerherg
hrötbem,et
i s|rcol.cu;p.tuttteh

Kinnarps lovande center
Thomas Westerberg, den speia-
re som kanske kunde ha blivit
tungan på vågen, då det gäller
lagets chanser att klara nytt div
IV-kontrakt, fick i torsdags kväll
benet avsparkat i en skolmatch.
Det var i första matchen i täv-
lingen om Kronprinsens Pokal,
som spelades mellan Julius
Holms gymnasium från Gtite-
borg och Nya gymnasieskglan i
Falköping. Göteborgarna vann
matchen med 2-1, och Falkö-
ping kunde därmed inte försva-
ra sin position från i fiol, då laget
knappt förlorade finalen i
Stockholm.

Falköping gjorde en bra
match, öch hade inte Thomas'
skada inträffat i början av
matchen och därvid dels satt ner
skaraborgarnas sPelglädje, dels
tvineat lågledningen till omdis-
oo.i-tio..t, så hade FalköPing
iraft en rejål chans tili seger'

Nu blev det förlust med 2-1,
sedan göteborgarnas segermål
spelats in 11 minuter före full tid.

Falköpings mål giordes av
Tomas Karlsson. Samtliga
hemmaspelare kämpade väl oöh
förtjänar gott bet5'g.

>lq-$.
FRöKIND
Töltoffensiven i Kinnarp-
Slutarp avslutad

Höstens tältoffensiv i Kin-
narp-Slutarp, som varit anordnad
av Missions- och Filadelfiaförsam-
lingen Åsarp, har nu avslutats. Pas-
tor Jan Fritzon, som under fern
veckor, svaråt för sång och predi
kan har kunnat glådja sig över en
stor lyssnarskara. För mötesled-
ningen har pastorerna Nilsson och
Rydberg turats om. Sång arna har
på ett berömvärt sätt slutit upp för
att sjunga ut sitt vittnesbörd.

I lörilagens möte medverkade
missionärerna Alvekrans, Sydafri-
ka. Missionsoffer uppbars och
inbringade något över 1.000 kr. I det
sista mötet medverkade missionä-
rerna Muller, Sydafrika. De berät-
tade om sitt arbete i Paraguay. Of-
ferinsamlinqen till arbetet i Para-
guay ble'i cä t. tso kr.

Signaturkören i offensiven "Jesus
min sång och min glädje" har på ett
måktigt sätt präglat hela offensiven.

Hemarbete
I medarbetare sökes för knyt-
ning av mattor. Du skall helst
vara bosatt i Kinnarp-Slutarps
området. Ring oss för närmare
upplysningar.
AB Br. Karlseons
Ptastindustri
Tel. 05151332 03.

Kinnemo
idag kl. 15.00

Div. IV västra

IFK
TROLLHÄT TAN

o
KINNARPS IF

60 år

60 år fyller den 8 sePtember di-
rektör Ivar Gustafsson, KinnarP'
Han är född På Stora Hov i Hällstad
men flvttade 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 tillsam-
m.rs med en komPanjon en affår i
Göteve, Dårefter innehade han un-
der ett par år en grossiströrelse i
manufalitur i Falköping. Han vände
åter till KinnarP och startade en
manufakturrörelse och senare en
svfabrik, Kinnarps Textilindustri

" Jubilaren har under årens loPP

haft en rad förtroendeuPPdrag. Fö-
re kommunsammanläggningen var
han. bl.a. ledamot av kommunal-
iullmäktige och av bYggnadsnåmn'
den.

Inom idrotten har Ivar Gustafsson
gjort en lång oeh gagnerik gårning.
Han började som fotbollssPelare
och var aktiu i Kitttta.ps IF i 27 år.
Under 3O-talet var han också känd
som en duktig cyklist 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 Kin-
narps IF och i dess stYrelse.

I{ommunstyrelsön':'

- Transportbehover kan vi d en
framtida oijekris bli ännu mer mar:
kant, betonar KS.

Skara-Falköping anses väl till-
godosett vad gäller persontranspor-
ter på väg. Dock saknas en speciell
morgontur mot Falköping och en
kvällstur härifrån mot Skara. Emel-
lertid har detta tillgodosetts i läns-
styrelsens förslag.

Förbindelsen till Habo*Mull-
sjö-regionen sker bäst genom tåg
och man förordar ytterligare ett
uppehåll i Habo.

Kontakten mellan Vara och Fal-
köping löses bäst enligt kommun-
styrelsen genom att busslinjen Fal-
köping - Floby - Larv - Vara be-
traktas som regional, Förbindelsen
merl järnväg via Herrljunga är vis-
serligen något snabbare men är
med flera omstigningar obekväm,
särskilt för åldre personer.

Vad beträffar den omdiskuterade
lånsflygplatsfrågan anser kommun-
styrelsen att en lågsiktig bedörnning

"h'7'4'

Ulricehamnsbanan
r ej läggas ner!

Komnrunstl'relsen i Falköping motsätter sig på det bestämdaste
att banrlelen Falköpirrg-IJlricehamn läggs ner. Detta skcr i ett yt-
trande över liinsstyrelsens redovisning av regional rrafikplanering i
läneto personaltransporter och godstransporler. I utrednirrgen hade
rnan sagt sig ha svårt att finna motiv för ett bibehåIlande. Ilandelen
passerar emellertid ett stort antal mindre tätorter och tillgodoser
redan idag ett stort traffkbehov, såger lokaltrafikstyrelsen
i ett yttrande som kommunstyrelsen vid onsdagens qam-
rnanträde treslurade att göra till sitt eger.

o
af

av befolkningsunderlag och fördel-
ning inom länet trots allt ger under-
laqlör utbvegnad av en länsflygp-
lag för utbyggnad av en länsflyg-
plats. Om det är lullt klarlagt att Vig-
KS för denna plats onr inte så
vore det lämpligare att lokalisera
fältet närmare Skövde med hänsYn
bl.a. till teknisk-ekonomiska om-
ständigheter, hävdar KS.

I avsnittet om vägar anser KS att
hög prioritet bör låmnas vägbYgg-
nadsprojekten väg 43 Falkö-
ping*Vårgårda, väg 47 Falkö-
ping-Skara samt väg 46 FalköPing
- Ulricehamn.

Vad gäller styckegodsservice an-
sluter KS till utredningsförslaget att
SJ:s expeditioner har öppet längre -
till 18.00 i stället för som nu till
16.00.

KS framhållel särskiit Postens
goda service när clet gäller styckt

godstransporter till enskilda per-
soner i form av postPaket.

Undulat
bortf lugen
i Slutarp.
Tel. 331 95.

Lagen på, Kinnemo i dag:
I dag går det absolut sista

tåget för Kinnarps IF. Skall
laget ha ens skuggan av en
chans, så måste dagens match
mot särklassiga bottenlaget IFK
Trollhättan vinnas.

En seger kan ge visst häng på
bottenkollegerna, medan en för-
lust totalt sågar av Kinnarpsla-
get.
Ett allvarligt avbräck drabba-

ragen:

IFK TROLLHÄTT,q,N'
Anders Eriksson
Börje Blomqvist
Thomas Ellström
Benny Sundin
Inge Andersson
Gunnar Påvelsson
Alexander Arcic

. Krister Påvelsson
Ronnie Strandberg
Rolf Andersson
Björn Lundkvist
Allan Johansson
Jonny Svensson

Domare: Äke Sundqvist, Skövde.

de Kinnarp r torsdags.
Thomas Westerberg fick be-

net avsparkat i en skolmatch,
och han lär irrte kunna vara med
mer i höst, och detta gör ju Kin-
narps läge än mörkare.

Bland de uttagna Kinnarps-
spelarna märks före FBK-aren
Staffan Nield6n. sorn nu skall
försöka göra sin oeh Kinnarps
lycka i matchen mot Trollhättan.

KINNARPS IF:
Tommy Pettersson
Christer Johansson
Tony Persson
Anders Ek
Thomas Johansson
Benny Carlqvist
Kennet Palmqvist
Staffan Niels6n
Bengt Georgsson
G,iista Eek
Bengt Persson
Thomas Karlsson
B O Engstra-nd
Anders fvansson

Sarnling Kinnemo i dag 1 14.

T/q-h.
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*J}e. o m d i sk u rgt;1$!9.. SIIFI ? I o;'n a
gedöm ölutarp ocn t\rnnarp -
parallellt med riksvägen - kommer
iill ståndunder 1975. Medel finns
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Månfest på lfinnerno
aa

Opp€t, rnen slarvigt
DEessinet fullträffar

ll
| - 

Vittren- m.qlfcsr på--Kinnerno! nemomatch" men tolv mål roar 6-2 genom "Blecka", som so- I
: 'l.9lv fullträflhr nrcllan de två som sågt i alla fall. Det är lite loraiJade sig igenom fö."u"- I
f sårnst placeradc lagen i den unikt i dessa samrnanhang. ret. I
n v*lra div lV-se-rien. Kinnarqs Det började med l-0 rerlan Domaren Åk. Sundqvist lf !L- näst .iumbo - och IFK efter två minuter. "Blecka" lyckte inte orn armbågar i ""g- I
; rTrollhä_ttan 

-_ hopplös jumtro. Georgssons inlåggs[oll halv- g", på Kenneth paimq"i
! A-+ hlev till sist'siffrorna i klaraäesavmålvakren.påpass- l4:e minuten,t., Uta"t"Taj I
I LtXll"o:t".tiir. dcnna rikrigt iiJt fr"*-" var Gösta Ek och srraff. 7-2 eienom "Blecka;:' II skona septembellördag med sköt - en uteförsvarare råd- Rolf Andersso, - .. o, _! värmandesolöveraktöreroch dade med handen och straff. Trollhättans främsta - b*_ |
! pu]rlik. 

" 
De tolv fulltråffarna Straflleollen sköt Benny Carl- hancllatle bollen och kroppen ;

' l].ler pri.en öp;rerr malch och qvist in. behärskat i 25:e minute, o,.h I
f det rar det också - fast långa _ F1.ra minuter senare hångde ?-3 blev ett faktum. In :r"uldl.r' mlckel-slanig, där kvitrering i luften. Ett rung_ Trollhåttanblevrasandenar -E bådå lörsvaretr alltleles_ftir lått ande stolpskott från en Troll- Kenneth Palmqvisr etjorde I
S sjäppte till grepp. Målen föll hätteanfailare höltpå an rå en 8-3. Offside, ,ir.rudJ"-rr rr iftlantl, ulan någrg som helst ände med förskråckelse för från gästhåll och vissr såg der I
f fii.rspel_ -- bollen trera. låg i Kinnarpsförsvarer, det vår tokigi ui. yi skrev i a|la fåll 2g I
I n"ätn-rsskorna. Kinnarps IF närmare en kvittering än når minuter i blocket. Punkt och ]! skall |'ii irt(.1 'iili rlra rrågra rrav-Isaksson fick se sin ribba slut för målkavalkaden satte Ig höga liillar ;rå rlen här storce- dallrande {ansa ner i "Näs- Rolf Antlersson i 40:e rninuten r
I fl1,:" - Trollhåttan har för tan-segerhoppet", med B-4 efter hörna. I
* länge s€(lan sart sin sista div Thomas J_ohansson !pp- * |I l\'lotatis och spelarle däref- träelde för .lag"r .o- (i.- Matchen bjö4 inte på nåf ter' narpsback och,steg i,12,:e m!- profiler,ingastorspela..,ttfJi I
A * nuten in i annfallsroll, Våxel- åndå ty:ckå jag ått Thor
! Såo"r" bollen rullatles den wg-L -_"_i "nlecka,, slöt med Johanssons placering., j,fr I
! här eftenniddagen kunde det äaia"'i'h"^rs och.Z--u. ir1gt, ,_... ett vettiqt ;rr*."* II lika sårna blirit l5-8 eller Förs'arsspelare hade också iiF-l"drlrg"rr. r**rrlifl nagoi i rlen stilen. Det var for- huvudrollen. när Trollhätta, åit"ig. .Kenneth p"l-qil:; I1 boll nred inslag av hasard och reducerade 

-i 
l4 minuten. En ;åså sålutera" fa. a. iy.a=,

X lig:i_;lg:i'.k".;;:,i: Der var hörna från Jonny svensson : iå,,,,.. i övrigt ingen på,å; I
I rlrisler overias i marker.ingar back - landade småning-om clen här 4an. -- 

I
"! 

och.fiärrarr från "erieallvar-ers hos B;";o Blomqrisr - oik:å 1,rollhärtan harle e1 försfi hårdma"rkeringtrr' I alla fall ett lrack - Jch han siarade-för sis- . åv gipsgubbar. Ganska ".;l: I3 kul.nr*!l*nsp*l,.onr vi kålr tå tasparkenniot.nråI,2-i. i!, förresten eftersom resE rrt"d e' t to.i"pr.t ... * heten l.anns clär i längd oå iiä: I
| * Jag vill,inte påsrå att match- 

"" fraff, men se bolt tfut t";il aE ltintturlr r-al'bällre - tlel sä- *" ,åa o.h nägd* efler redu- a. i.,o spela. sorr.y grnbb! s"t nodtti siflrorna - men de- .";"ä"r. n"r-".p ur" bärtre i åen ktalitö. "u.ai" vtrrailå Is {irritiir i,rlc bra. mcrr. slorsc- sitt ageranre.men Trollhä*an o} många håll, undani glrnrörrlernerl .igarrlågrrnu "". Ifirc-"r."ligt i framsrötar, ilh.i"r." pår.elsson 
".h ilåfi |

I :*JilT:r t"å:t'i,#;i ;'ä gnJirytff:,0,ä,Txt"1t:f iljj;:x"åj *i{lT,#rj:i t
fi tenstrirlen. Bröcler som dock Ken.eth palmqvist snöt boilen få ,.in*rr. 

'(rlc 
I6 inte aktacle för rov att roffa åt från Trollhätteförsvarare oeh *f sig_ er och annan poäng de pilade i väg och slog bollen Åk. Srrdii"t, Sköntle, I

! -,tii, orn. {rer.rjusnade rör :1T$äi:"ten.a'den.rörsta A*:*t,,:*:}::i*rr* iI KII'.lrlir det_*årt i resterande halvleken konr 4-f 
. och åta oi I lir*...o"tsarna och ilä: Ir otngalrgar', Unn ersätter inle var Palmqvist merl i,h.uvudrol- .aft ru" det mesta. Det haE err n3cL,.lspelare hur läll som len. Nu slåg nan cn hornl sonl

I het,st - 'fhomas Westerbergs styrdes i nåt --"---;"' -:- :'--" också- linjerlonta;;;'-;;-11i !
! frånvaro på sruntl ar benSrort 

I aren rorsvarare' 
li.g+ d"" vel att ingen blir I

I - ";;;;".i; i.i**i T'i. rr*",. F_em minurel hacre gå* ar offside på e. inkast " '
I lbrwartlsspel och kommeiatr anrlra halvlek når 5-l föll, , Puhlil: -ito* åt vanligt - |

! il1rå":ffinlu**iiu i:t:iil't*"""'xrnf il'; ;i*ö :ä}:',lt"**if ir niånga fötter. klippte till.
I 

- --- * Eri flu"kr skott från Christer KlF-stvrelsens hr Henningsen i
! Dermeet rorde ni ha försrän Pavelsson rr.,il,r" r rtit"- "tl- ig,Tläld"seserpipannär5-[ |
| .,iJ.i i.i.'*. 

"aä""-rt"r rr": nuten 5-20 
-s"--r'rå,"-r,iå" föll' Då vågade n"" "ätåö;' I

l- 
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Kinnarp Slutarp
J N5' vävkurs öppen för alla.
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avsatta och meningen är att arbete-
na skall påbörjas i april och avslutas
rrnder september.
Socialhjålpen i Frökinds kom-
mun

Socialhjälp åtnjöts ifjol av 16
"hjälpfall" (ensarnstående eller
familjer t i Frökinds kommun. De
hjälpta personerna var tillsammans
51 vilket antal utgör 3 70 av kommu-
nens medelbefoikning under året -
riksgenomsnittet var 6 7o

Iftrock-or-.rcrr,
knäcl<te Sltrtarp- loja-v1. I

Larv knock-out-startade matchen
mot Slutarp och ledde redan efter
tio minuter med 2-0 efter mål av
Ove Bengtsson och Christer Ström-
feldt. Slutarp ryckte dock upp sig
efter den första chocken, kom igen
starkt, men hann aldrig riktigt ifatt,
utan Larv vann till sist med 4-3,
efter 2-1 i paus.

De båda övriga Larvmålen gjord-
es av Eiler Mogensen och Arne
Johansson.

Slutarpsmålen gjordes av Rgger
Andersson 2 oeh Jan AndersSon.
Sluiarp var för dagen tämligen
reservbetonat. Ingen skall nämnas
före den andre. Bäst i Larv var Ove
Bengtsson och Giiran Karlsson.

Kinneveds kyrka
söndag 11 Högmässa med'HHN
Malmensten, Hagnerud däref-
ter samling i Lokal Frökind för
kyrkobröderna med.. damer,
kaffe med landgång, förbdrag
av dr M. Hagnerud, förhand-

Varmt välkomna.
Pastorsämbetet.

t4q-|t+1.

KontrektmamllnE
hAller på söndag i Kinneveds kyrka
för kyrkobröder med damer i Fal.
köpings kontrekt, Samlingen inle.
dec med högmåssa, HHN. Fredikan
hälles av kvrkoherde Hasnerud och
tkrlftetel av prosten Erik Malmen-.
rt€n.

. Efter gudstjånsten samlas kyr-
kobröderna med damer i Lokal

- Frökind till kyrkkaffe och eamkvåm
dår det föruiom förhandlingar blir
föredrag sv överläkare Maigareta
lrå8nerud,

r zlq-w.
Fltcka pÅkörd .'

Vid ed olyckshändelse i Kinnarp
håromdagen påkördes en l&årig
{licka frAn samhället av en person-
bil. Flickan hade tur i otur;n ocE
klerade eig utan qvårare shador.
Hon fördes till laearettet i Falköping
eom hon fick låmna efter omplå-
stri-ng.

. Flickan stod och talade med en
kamrEt strax intill en parkerad last
bil. PlötEligt vån{e hon om och gick
ut I vågbanan, stra* framför per-
sonbilen, Föraren höll c:å 35
km/tim.

Upplysningar på tel
33300.
IOGT.NTO.

33772,
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FASTIGHETSAUKTION
kommer att hållas onsdagen den 25 sept. 1974 kl.
15.00 då FalkQpings kommun låter försälja fastigheten
Hassla Västergiården 2:33 i Kinneved socken. Fastig-
heten har ett bekvämt läge i Kinnarps samhälle, den är
byggd 1952 i 2ll4'plan och inneh. två st fullt moderna
5-rumslägenheter med vatten, avlopp, badrum o wc.
Hel källarvåning med tvättstuga, torkrum, för_
rådsutrymmen och pannrum m oljeeldn. Varje lägen-
het har separata källarutrymmen enl. specifikation
ovan.-Tomtareal: 2.293 kvm. Taxeringsvärde: 108.000:-
En lägenhet ledig för ev. köpare. Visning av fastighe-
ten fredagen den 13 sept. 1974 kl. 14.00-16.00 av un-
dertecknad auktionsförrättare. Er,. köpare får vara
beredd att lämna 1,0(k av blivande köpesumma som
handpenning. 1/2-timmas prövotid förbehålles för an-
tagande eller förkastande avgivet br-rd. Tillträde kan
ske så gott som omgående. Övriga villkor vid auktions-
tillfället. Vidare upplysningar genom oss.
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1973

1971

1965

SPARTIANKERNAS
FESAIGHETSBYRÅ
Storg. 7-9, Falköping
Tel. 0515/134 25, bost. 122 48,135 84.

A AB Bil & Motor'
\N. //// SLUTARP

Y/// Telefon 0515/333 30 bost. 141 00

B -1 för l{irunurp och #;boll

Tack för FT-bollen, sa det här Kinnarpsgänget'Förra omgångens FT-boll
hamnade i Kinnarp. 8-4 för KIF
mot IFK Trollhättan var en fin
fiäder i hatten för div IVJaget,
som för'den segern även fick en
boll från GT. Roland Moberg -
mittfältare med rätt att leka mål-
vakt blev så glad över FT-bollen
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. Här dyker han efter FT-bollen.

Beg. bra bilar
Renault 15 TL
grön, 4.000 mil

Renault 16 TS
grön 1.100 mil

Renault 16 TL
grön 6.600 mi-

Renault 12 Combi
röd 7.100 mil

Renault 4 L
röd 3.900 mil

Renault 4 L
grön 14.500 mil

1972

1973

1971

1972

1972

1968

vwK70
blå, 2.000 mil

VW Variant
blå 6.500 mil

vw 1200

EB vit bYtesmotor

Opel Rek. Caravan 1969

röd, bytesmotor

Volvo PV 1965

röd 13.000 mil

Peugeot Combi 1969

blå 8.900 mil

Tångavallen
Slutarp
i dag kl. 15.00

FOLKABO IK
SLUTARPS IF

Söndag kl. 10.30

Kättilstorp lK B-
Slutarps lF B.

Gammaldansen
I Lokal Fröklnd
lördagen den 14 sept. börjar kl.
20.30.
Fröklnds GDV

STATSPRIS-
SKJUTNING
Kinneveds Skytteförening hål-
ler söndagen der. 2219 1974 kl.
9.00 Statsprisskjutning på Kif-
neveeds skjutbana.



Kinnarp mot nytt lcontrakt
efter seger i VAnersborg 

$tq'w'

- Vilken härlig seger. Nu har vi alla ehanser att hänga kvar. Vi är bara en poäng efter IFK,
TFK oeh Hol och fyra omgångar återstår. Visst vann vi rättvist även om IFK hade rnest av
spelet. Vi hade ju de bästa chanserna. Ja, Martel Johansson, lagledare i Kinnarp var verkligen
nöjd efter KIF:s match på Yänersvallen på söndagen. Hans lag hatle vunnit den viktiga
bottendrabbningen mot IFK Vänersborg med l-2 efter samma siffror i paus. Någon större
match blev tlet aldrig. Därtill var uppgörelsen alldeles för viktig, Det hantllade rnest om riv
och slit och något skönspel bjöds inte den fåraliga publiken.

Från början såg det emellertid chanser kunde man inte skapa
ganska mörkt ut för Kinnarp. framför gästernas måI.
Hemmalaget började bäst och skä- De få kontringar som Kinnarp
pade en konltant pfess mot stack upp i luktade betydligt mera
kIF-målet. I den 11:e minuten var mål' I 70:e minuten till exempel när
det också klart för 1-0. Lars-Åke Giista Ekh efter en hörna nickade i
Johansson i hemmalaget skallade in ribban och returen sedan nickades i
en hörna och efter detta blev ery1 famnen på hemmamålvakten Ken-
möjligt IFK:s press mot KIF-målet neth Johansson hade det inte varit
än mÄr markant. oförtjänt med ytterligare KIF-måI.

Men när vi satt och väntade på Som sagt, det var en virrig och
2-0 blev det istället Kinnarp som ofta nervös fotboll som presterades.
kvitterade. Detta i den 20:e minuten Kinnarp vann på sina effektiva kon-
efter en kontring sedan IFK Vä- tringar. Att hemmalaget spelade
nersborgs Gunnar Lundberg först bäst på mittplan hjälpte inte' sådant
varit igenom men inte kor,hlnit till .ger inga poäng.
skott. KlF-målvakten Tommy Pet- Förutom debutanten och seger-
tersson kunde istället snappa åt sis skytten Kent Bengtsson skall Tony
bollen, och med ett lånet utkast Pettersson ha överbetyg i Kinnarps
ställde han Qista Ekh fri på höeer- försvar. På mittfältet var Benny
kanten. Carlkvist den bäste och i kedjan

Nämnde Ek avancerade till kort- handlade det naturligtvis mest om
linjen och frispelade helt Bengt Bengt Georgsson som dock var på
"Blecka" Georgison som behärskät tok för ensam när han försökte brv-
slog in kvitteringen. ta igenom. Den enda som följde med

Nu fick Kinnarp betydligt mer att i anfallsväg var Gösta Ekh och han
säga till om och när 1-2 kom i den förtjänar också en eloge.
40:e minuten var det ingen orättvisa I IFK Vänersborg får endast mv
som skedde. Det var backen och iu- Kenneth Johansson samt inner-
nioren Kent Bengtsson som fiek backarnå Håkan Olsson och Gun-
glädjen att slå in ;ålet som skullg nar -Nyström överbetyg.. I öv.rigt
visa sig qe seger. gjorde laget en mycket slätstruken

Hantögsig-frampåhögerkanten insats och är ntt mycket illa ute i

och när han såg att lFK-målvak- nedflyttningsstriden.
tenKenneth Johansson gick ut för Kinnarp däremot verkar ha
att avvärja ett inlågg lobbade han kommit i stöten ordentligt och fak-
kallt bollen över hemmamålvakten. tiskt tagit nio poäng i höst. Kan man

Det var en verkligt snygg rush och knipa ytterligare några kanske man
behårskad lobb som unge Kent Be- kan rädda ett nytt kontrakt, något

, ngtsson gjorde. Han var för övrigt som såg tveksamt r:t ef'ter vårom-
en av Kinnarps absolut bästa spela- gången.
re denna dag. Det är tydligt att Bengt "Blecka"
. I andra halvlek kom IFK Väners- Georgsson har gett laget den stabili-
borg att dominera matchen totalt. tet och effektivitet som Iörut sakna-
Spelet fördes .hela tiden på Kin- des.
narps planhalva men några direkta Domare till allas belåtenhet var

F riikintls so<.i:rlrlt'rnokratiska fiir-
cttittg $tq-*1.
lrrr irrlt upptaJ<tsmiite inför hgstens
r;trtdieverksamhet. Närvarande var
str,rdieorg:rnisatör Erl:rnd Eriksson,
sonr redogjorde för den kommande
verksamheten. Närmast står ener-
gifrågan på programmet och mötet
besl<it att bilda en studiecirkel i det-
ta ämne, betitlad "Energi 75". Den-
na cirkel kommer senare att följas
av ytterligare en som behandlar den
kommunala verksamheten.

Vid rnötet lämnades också infor-
I mation frän olika avsnitt inom den
I sammanlagda kommunen och dess

I verksamhet. Informationen löljde.
I av diskussion.
I Styrelsen fick i uppdrag att till ar-
I betarekommunen framföra önske-
I mål berräffande viss kommu'ral
I verksamhet i primärkommunen.
I

Jan Olsson, Nol. I slutminuterna
tvingades domaren visa ut hemma-
lagets lagkapten Ingemar Karlsson
sedan denne mer eller mindre slagit
ner Gösta Ekh. Förseelsen betrak-
tades som grov och IFK:s lagkaPten
får därmed vila i några matcher.

Någon större fara var det inte
med Ek. Efter diverse omplåstring-
ar var han åter på benen och finns
säkert med i KIF:s lag även i nästa
match.

kommer att användas för villabe-
byggelse.

Det var egentligen Frökinds gam-
la l:ommun. som begärde expropri-
ation av lastigheten och man fick
öckså beviljat detta. Nu är det emel-
lertid så stora motsättningar mellan
de båda part erna vad gäller områ-
dets prissättning ått man- tvingats
dra målet inför domstol. Säljarna'l
vill ha c:a 190.000 kr i ersättning för I

markområdet, medan kommunen
endast anser sig kunna betala 60.000
kr.

Dom i målet kommer att medde-
las inom en månad.

Torftigt på Tångavallen
clå Slutarp slog Follcabo
Det var en ganska torftig underhållniys som bjöds publiken i.

lördagens 'fångamatch där hemmalaget Slutarp tog båda poängen
genorn ,3-2-seger över Folkabo. Det var tack vare två mål av Roger
Andersson i första halvleken sorn segern kunde bärgas.

Ställningen 2--0 stod sig sedan ligt spel och hade sina bästa i Berne
tillsenkvartåterstodavmatchend4 Svensson, Bo Fogelberg, Jan Ek-
gästerna gjorde sitt första mål och holm samt Ingvai Blad och Kent
det kom mera ncrv i matchen. Sand6n.

Folkabo tog över allt mer av spe- Bo Fogelberg gjorde det första
let men kunde inte hindra att Slu- målet och Kent Sand6n det andra.
tarp i 40:e minuten ökade till 3-l Hemmalaget hade sin styrka i
genom Jonny Karlstedt och därmed fyrbackslinjens Leif Ekbom, Jan
var saken klar. Gästernas reduce- Andersson, Kjell Karlstedt och To-
ringsmål kom två minuter före slqt- mas Ryd6n. Bakom dessa agerade
signalen och i fortsättningen fanns Arne Ekbom i målet på ett dverty-
inga större möjligheter att ändra på gande sätt. På mittfältet var det

Folkabo kom till spel med fyra re- ades någorlunda, och i anfallet var
server, för bland andra Roland Roger Andersson täm.ligen ensam.
Ljungblom, och detta inverkade na- Domaren Ingemar Lans, Skövde,
turligtvis på lagets spelstyrka. Laget giorde inga större misstag.
presterade dock stundtals ett hygg- GESON
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- Välplanerad och väl-
# stalt tomt.

GAMMALDANS

Styrelsen.

sil'frorna tunt, men Tommy Skoglund lyck-

E*propriation
inför domstol

flq.-?q.

om f SO.OOO kr
1i Inför Mamiestsds tingsriitt r.:- fastighetsfognstol i lä-
T"t - beharidlades under.tiqdagen och onsdagen ett
expropriationsmål .rnellarf Fblköpings kdrnrnun och
tre fastighetsägare i Slutarp. Förhandlingalna som
hötls i Lokal Frökind. blottade stora motsättninsar
mellan parterna i prisfrågan.

Den aktuella fastigheten, Slutarp
1:61. består av fyra olika områden
till en sammanlagd yta av c:a 27.000
kvm och på området finns en bygg-
nad uppförd, Kommunens avser att
använda fastigheten för bostads-
och industribyggnation och till all-
män plats. Eti område är ännu inte
planerat, men det troliga är att detta

SLUTARP
Trivsamt kedjehus
byggt 1971 inneh. 3 rum
o. kök. hall. badrum o.

wc. Vidbyggt garage
och förrådsutrymmen.



Div IV Väetergötland vöstra
Falköpings BK-FAIK 2-0
Vårgårda-Gerdsken 5- 1

Ahlafors- Vänersborgs IF 3- 2

IFK Trollhättan-Tråvad 0-3
iFK Vänersborg-KinnarP 1-2
Ilol-Trollhättans FK 1-2

Div. VI FalköpingEgruppen
Kvånum-Borgunda 1- 1

Valtorp-N Vånga 2-0
Slutarp-Folkabo 3-2
Grolanda-Larv 5-0
Kåttilstorp-Rapid 0-5

Vårgårda
FBK
I ravao
Vånereborgs IF
Ahlafos
Gerdsken
FAIK
Trollhättans FK
Hol
IFK Vänersborg
Kimarp
IFK Trollhättan

Valtorp
Grolanda
Kvänum
Folkabo
N Vånga
Larv
Borgunda
Slutarp
Rapid
Kättilsiorp

Brandstorp
IFK C

Kinnarp
! roJereq
Mullsjö
Borgunda
Skövde FF
Vartofta
Ransberg
Hömebo

Floby C

Tomten
I radet
Sandhem
FBK C
Valtorp
Slularp .

Kättilstorp
Rapid
Äsarp

18 11 3 4 36-24 25

18 8 8 230-1824
18 10 4 4 4r*29 24

18 7 7 430-2321
18 8 5 525-2621
18 8 4 635-1920
18 6 6 627-28r8
18 ? I 10 28-34 15

18 5 5 825-3315
18 6 3 926-3615
18 6 2 l0 30-33 14

18 0 4 14 16-52 4

75 t2 2 1 51-15 26
15il 3 147-1525
15 7 4 4.,38-20 18

15 8 2 541-2818
t5 7 2 637-3416
l5 8 0 732-3316
15 6 3 629-2515
t5 4 2 930-5110
15 r 3 11 20-42 5
15 0 1 t4 14-72 r

.FRöKINI)

Kinnarps centralskola har duktiga friidrottsflickor. Här är tre av de
framgångsrika från tisdagens uttagningstävlingar på-Kinnemo. Det skall
nämligeri bli stor fight i Falköping inom kort' Liselotte Qvick klass 6,

vann 
"löpningen, 

ble-v tvåa i höjd och längd. Ingela Ekbom, klass 4, vann
löpningoch"längd, Gunilla Westerberg , klass 6, tog tre segrar: höjd,
längd och kast samt blev tvåa i löpning.
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i .1, närmare slutsi.riden i divi- II sion IV man kommer. desto mer t o T 7 '
I ;;ä;ä1,fi,:-ii-ö, och desro I'uQQll pa l\tnnemo I
i mer invecklat. På Kinnemo möts II i morqon Kinnaro och Falkö- Kinnarp: F.alköpings BK: II pings EK. H"*-"irget behöver Totnmy Pettersson rä.u r.."ari*"otj två poäng för att ha en möjlighet Chlistcr Johansson Sö'b;;;rr;;-"-" Ix att hånga kvar i serien. medan l.ony Persson Börie Näsström I! gästerna behöver full pott lör atr Alrders Ek Låif A,rderrso, rg ha möjlighel till seriesegel. Bengt Pe_rssun Hasse Karlsson I
! g" kinonmatch, mä and.a Thomas Johansson ;;;;
I ord. FBK har ju hållit tilt i rop- Bennv^carlqvi.t ^#iiriX5.'.-å"* !
I p"tt mest helä tiden, medån Bengl Georgsson. {il*. Croo.u I
' Kinnarp, som ju måste spela ut- Kenne_thJ'alnlqvlst Bo"-Melander II an Thbmas Westerberg, har S-taffan Nielsen iå-as Johansso. r
1 kommit starkt under de senaste [e ntl benglsson Jonny Johansson I

i '"il:i';:lmer art bri mycket Fiå'å**"".,"" ååi#t?ä, !
1 folk pa Kinnemo på söndac. den I
! :gk.l torde väl vara helt" klar. Samling Kinnemo 14 Samling Klubblokalen 13 I

Östra Skaraborgs reEerv

Kinnarp-Mullsjö 1-0
Ransberg*Vartoftå 5- 1

Brandstorp-Fröjered 3-0
HörneborBorgunda 0- 1

Skövde-FalköPing 4- I

R-grupp II:
Grolanda IF - K-innarps lF 3- I {2- I }

Målg. Grolanda: Morgan Rehn 2' Per

Anders Nilsson' Kinnarp; Svante Wil-
gotsson.

Falköpings BK - Valtorps IF 6-2 (2-0)
Målg. Falköping: Stefan Andersson 3,
Eddy Gustavsson 2, Kjell Äke Hallberg.
Valtorp: Bo Fransson, Peter Johansson.

Falköpings BK
Floby IF
Valtorps IF
Grolanda IF
Kinnarps IF
Falköpings AIK

C-grupp III:
Floby IF - Åsarps IF 8-0 (5-0)
Målg. Floby: Boman Oskarsson 3, Jan
Olof Dahlöf 2, Ola Götlind 2, Sten Ove
Eriksson.

Slutarps IF - Vartofta SK 1-2 (1-1)
Målg. Slutarp: Gunnar Kje116n. Vartoftai
Henrik Johansson.

D-grupp IIr
Grolanda IF - Slutarps If 16*0 (9-0)
Målg. Grolanda: Leif Andersson 5'

Anders Wiklund 3, Mikael Svensson 2,

Gert Lennartsson 2, Stefan Gegerfeldt'
Anders Hammarbäck, Självmål 2.

Klnnarp
Motionsgymnastiken för darner
och herrar börjar tisdagen den
24 sept. kl. 19.30 i Centralsko-
Ian.
Alla hälsas välkomnal
Motionsklubben

Van

överlock-
sömmerska
erhåIler anställning. Även
hemsöm.
AB Chic
Tel. 331 33.

' Falköpings reserv
Trädet-Äsarp 5-1
Falköping-Tomten 0*5
Slutarp-Kättilstorp 3-3
Floby-Valtorp l0-0

, Sandhem-Rapid 3-2

15 14 0 1 67-25 28

15 10 2 3 73-26 22

15 9 2 453-2720
15 8 I 641-3917
15 ? 3 534-3017
15 6 I 835-4?13
t5 4 2 926-4810
15 4 0 11 42-68 8

l5 3 2 10 32-64 8

15 3 I 11 21-50 7

15 12 3 0 68-14 27

15 10 2 3 66-31 22

15 8 1 637-39r7
15 8 1 639*4417
15 7 r 756-3515
15 5 4 638-5414
1! q__1 e !4-_5_1 11-

15 4 3 826-5511
15 4 1 10 29-43 I-u-r r n27-4i 7

I

I

bJ
54
52
JI

50

750
650
7 4r
741
600

I ::"^,.,. ""^_:: , -. " -. - ,^-_,j ^.:, , rdrrutrrB r\rrruuruÄdrcrr ru I
I Kanske 500 personer. Kanske
I mer.
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1 040-311
I 026*5 I
0 3 22-14 4
046-302
053*450

Grolanda IF
Vartotta 5A
Kinnarps IF
IFK Falköping
Slut arps IF

041-410
121-9 6
2 t7- 4 4

3 16-19 4

6 3-62 0

5

o
5

I

i
I
I
I
s

50
30
z0
20
00

229*716
I 14- 4 t0 Floby IF
Z 31-11 9 Vårtofta SK
2 11-15 9 Sandhems IF

0 6 S-24 2 Slutarps IF
6 S-34 0 Åsarps IF

Skol-
maten

Falköpings kommun
M: rotmos, saltkött, frukt. T: fisk,
ägg- och persiljesås, potatis, grön-
sak. O: köttbullar, potatis, sås, lin-
gon, tomat. T: leverragu, lingon,
potatis, ris, vitkålssallad. F: pytt i
panna, rödbetor, råriven morot,
frukt.

rtsst,



Kinnarps IF B: SieIan Johansson,
Rolf Andersson II, Conny Qvist. B.-O.
Engstrand, Rune Torstensson, Roland
Moberg, LIno Carlsson, Anders Ivansson,
Toma. Mälerhag, Mats Bemerlrag. Ro-
land Jans*un. Sleve Carlssun, Tom,n1
Fredriksson. Match not IFK I'alköpinp
C. Samling Kinneno sönd, 9.

Kinnnr.ps D-jun: Roger Torstensson.
Christer Svensson, Carl-Oiof Johansson,

rMörgani b"ihitö"i tf,,g"(-r ppl1"';=6". t

Per-Ola Westerberg. Bengt Kjellström.'
Fqnflyo A0demlgra Tbmr+f Bsr$l'urld, )

Micael Darius, Kenth Johanssotr, lllf Ne-
ro, Sören Friberg. Match mot Vartofin
D-jun. Samling Kinnerno söndag 9.30.

Slutarps IF.{: G. Eckerlid, L. Ekbom,
K. Karlstedt, J. Andersson, T. Rehn, T'.

Skoglundh, C. Stenqvist, J, Karlstedt, A.
Adamsson, R. Andersson, P.-O. Gustavs-
son. T. Andersson, B. Andersson II.
Samling Tångavallen. Avresa 13.30 i dag.

Slutarps IF B: A. Ekbom, B. Gustavs-
son, B. Andersson, K. Ahlberg, K. Kon-
radsson, D.-O. Sandön, L. Svensson, B.
Hermansson, I. Johansson, S, Ekman, B
Lund, J. Lindroth, A. Eckerlid, R. Gus-

tavsson. Match mot Tomten B. Samling
Tångavallen. Avresa i dag 14.30. Ev. åt-
erbud 332 78.

Ansvarskännande

chaufför - distributör
med trafikkort, sökes omg. till vår transportavdelning.

AB Kinnarps Kontorsmöbler
Tel. 0515/333 70.

l
"i:$i

iffi
$ [,*'.''.j :iii nk-h - i
il:: FalköpingsBKbehåller "Sula" Carlsson nicka in Vårgårda och fick stor- tidigt iörlorade värste,ii
ii tit stäiining som serietvåa den boll som gav 2-1. 300 stryk 6-0. konkurrenten Valtorp iiiiiaivIVVästra.fotboiien.sågdenhärmatcheni
i1j Vann med 3-1på sönda- spöregn. På Odenplan Grolanda fick orngång- :i

ii: gerr i derbyt mot Kinne- speiade i lördags FAIK ens FT-boll efter -' ':

ii *o. På biiden ser ni Leif Åot serieledarna från 7-2-vinst i Folkabo. Sail Se vidare sporten' 
i

Fiskbilen från Göteborg
OBS Ädrade tider!

Glans6ns, Trädet 8.oo-8.45
ICA-träffeD, Vartofta 9.00- 10. 15

ROSmans Eftr., Åsarp 10.30-10.45
Wilgotssons, lCA, Kinnarp 11.00-12.00
Strömming till lågpris.

Kinneveds
pastorat
Konfirmandinskrivning äger
rum i samband med familje-
gudstjänsten i Kinneveds kyrka
söndagen den 29.9 kl. 11.

Pastorsämbetel.
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Vådergirdarna var på sitt allrå
vresigaste humör när Kinnarp
och Falköpings Boilklubb spela-
de upp till derbyfotboll på Kin,
nemo i söndags. Trots att regnet
öste ner hela tiden kunde Kin-
narpskassören råkna in 300 in-
tresserade åskådare. Falk6-
pings BK behöll sin ställning
snm serietvåa genom 3-l-se-
gern efter 1:&ledning i paus.
spel var det ingen större kamp,
men spänningen hölls åndå vid
liv eftersom Falköpings 3- I föll
när endast 15 sekunder var kvar
att spef a: Bollklubbens sege I v ar
helt okey. De för dagen i grönt
skrudade I'alköpingsgrabbarna
hade matchen i sin hand med
övertygande speldominans un-
cler en stor del av matehen. Kin-
narps defensiva spelupplägg-
ning bidrog i någon nrån till att
ge Falköping det häi övertaget.
Från hemmahåll satsade man
nämligen på snabba kontringar
och det var ocksä mycket nära

såg det inte ut, men det var inte
lätt för målvakterna att få fäste
på underlaget. 

o

Så där riktigt alerta var inte
FBK-anfallarna annars, men en
färlighet, som borde resulterat,
noterade vi två minuter före pa-
us. Ake Lindberg hade bra läge,
men sköt i burgavelns utsida.
0-2 i det läget hade dock knap-
past varit motiverat, om man ser
till de tidigare relaterade Kin-
narpschanserna.

Var sin .rt-J"tt chans hade
lagen innan kvitteringen kom.
Efter fem minuter sågs Kenneth
Palmqvist i full karriär mot
FBK-rnålet, krutade på men
Tony Fredriksso4 var lika vaken
som tidigare, Samma vakenhet
visade Kinnarpsväkiaren Tho-
my Pettersson när Thomas Jo-
hansson fick gratisboll och kom
fri efter tolv minuter. . Thomy
avr'ärjde genom u{rusning.

+

Kinnarps kvittering kom i 20:e
minuten. Bengt "Blecka" för-
sökte sig på genombrott, såg ut
att invänta en FBK:are och slu-
tet på det anfallet blev atr
"Blecka': vältes över ända och
I'ick stralT. Den slog Benny Carl-
qvist utan chans för FBK-Tony.

"Sula" Carlsson hade ett hu-
vud och err fot med i de två av-
slutande FBK-målen. När 2-1
föll var "Sula" påpassligt fram-
me och nickade resolut in Jonnv
Johansson hörnboll. Vid 3- I var
det en frisparksboll från "Sula",
som perfekt landadm på Sigge
Croonas huvud, Med en vrick-
ning styrde han den över
KlF-försvarare och.i nät. Det
var en.lin slutvinjett för Sigge,
som hela tiden uträttade mvcket
för sitt lag den här dan.

4

Kinnarp utan Thomas Wes-

terberg rbenbrolt, och Gösra Ek
(repgubbe) för en osäker tillvaro
i bottenstriden, dår förlusten
mot FBK ytterligare försärnrade
lagets chanser till en fortsåttning
i fyran. Söndagens främsta aktö-
rer val målvakten Thomy Pet-
tersson, som utvecklats enormt
under senaste året. De gamla
pålitliga korten i backhnlen fick
den här dan finna sig i att ör'er-
glånsas av unge Kent Be-
ngtsson, 17 år, som redan spelar
som en hel karl.

Kent har att brås på - pappa
Bengt "Blecka" Andersson var
stöttepelare i Kinnarp när Kent
knappast visste hur en boll såg
ut. "Blecka" avslutadc förresren
en framgångsrik. mångårig kar-
riär i Grolanda IF, vars reserv-
lag han tillförde ett gott kunnan-
de. Det var så - vill jag minnas.

.{:
Den defensiva Kinnarpsstilen

fick till följd att vi bakåt hittade
flera som jobbade till sig överbe-
tyg. En var förre FBK:aren Staf-
fan Nielsen, sonr har en tanke
bakom varje spelad boll. En
framgångsrik dag hade också
Kenneth Palmqvist, som jobba-
de över stora ytor och var snud-
dande nåra att komma loss vid
flera tilifällen. Thomas Karl-
ssons pigghet i första halvlek var
också något ått notera på KIF:s
plussida den här dan.

Bollklubben har den stvrka
som fordras för att hålla till i tä-
ten, även om laget inte ständigt
går på topp. Det sa jag elter för-
ra helgens triumf i derbyl mot
FAIK. Den här gången fick laget
mer att säga till om i spelet, men
skapade ändå kanske inte så där
vidare värst mycket spetsigt i sis-
ta ändan. Stig-Olof Svensson
saknades den här dagen på en
backplats, men försvaret hade
som helhet fin upptäckning, där

Harald Högberg var den sam-
lande kraften. Börje Näsström
assisterade bäst den här dagen.
Inte heller får vi glömma mål-
vakten Tony Frediiksson, vars
jobb hela tiden lräglades av
högsta beredskap. Han var
mycket bra.

Leif "Sulas" spelid6er prägla-
de annars laget och han växte.i
styrka ju Iängre matchen led,
även om hans närkampsspel i
bland är på gränsen till-dei till-
åtna. Men det har det ju alltid
varit. . . Han har dock den förde-
len att han "tål strvk" också.

Bosse Melanders' första halv-
lek roade anfallet, men genom-
gående bäst var höstens nye,
Thomas Johansson. Snabb i ste-
get och ständigt på språng, gjor-
de hon om till en framträdande
aktör.

Vi har sagt att "Sula" i spelet
gav mycket, men ändå är frågan
om inte Sigge Croona genom sitt
slit jobbade sig fram till den hög-
sta poängsumman hos alla
FBK:arna den här dan.

*
Domaren Gillis Sixtensson,

Jönköping, fick inte många po-
äng om man skall tro vissa reak-
tioner från spelarhåll. Men dom
skall man inte tro för mycket på.
Stridens hetta präglar oftast för
mycket av domarintrycket. Jön-
köpingsdomaren behärskade
den här kampen utan några be-
svär. Han var lugn och sansas
och tog till de gula korten när
han fann att ståmningen blev
förtätad. Det var alldeles riktiet
glort. Han hade därtill översÄ-
ende med det hala väglaget -
det skall spelarna vara taclt-
samma för.

Däremot är jag inte alldeles
säker på att den ene av linjedo-
marna såg en del offsidesituatio-
ner på rätt sätt. Men inget hände
på dessa, inga reaktioner från
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3.'m^fåt'iiiJåli:iiåt:ff'o hos FBK och artackerar här Kin-l

spelarhåll: Och han som viftade
må vara förlåten - drypande
dyvåt frös han fram under den
här kampen f'ör "en slant i fon-
tänen".
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:': l::1::: :*'ått ett par av dessa framskitär

resulterat i ftirsta halvlek. Boll-
klubben har all anledning att
tacka sin duktige målvakt Tony
Fredriksson lör att han stoppade
Thomas Karlssons två präktiga
skott och dårtill ett mycket bra
fran "Blecka" Georgsson.

Kinnarps framstötar i andra
halvlek var betydligt lamare,
även om laget efter FBK:s
2"7-mäl försöka spela sig fr.rm
till en kvittering utan att lyckas.

Det var som sagt spelmåssigt
ingön stiirre kamp, men aktö-
rerna hade det inte heller sär-
skilt tacksamt - det är föga in-
spirerande att finspela när reg-
net öser ner och planen är'såp
hal.

Första fullträffen kom efter 35

,minuter genom Thomas Johans-
son - det är FBK-centern det.
Han avancerade och slog mark-
skr:tt tätt invid Thomv Petters-
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I(ommunala renhållningen
blev brännande fråga
Slutarps Samhällsförening höll i tisdags kväll ett välbesiikt möteo där

många problem som gällde tätorten ventilerades' f
Att en samhällsförening har en funktion atr fylla i dagens läge fram-l

gick klart, inte bara av de frågor som stod på föredragningslistan ulanfl
åven av de epörsmål som togs upp under punkten "nya frågor". ll

Bland de många frågor, som behandlades var den kommunala ren-ll
hållningen en av de mest brännande' Det var främst bortforsling avl
rrädgårdsavfall som diekuterades samt tippningen av sådant på flera!
plateer inom samhället. ')

Den planerade badanläggningen
föranledde också frågor från de
närvarande och bakgrunden till för-
seningen samt därmed samman-
hängande frågor klarlades av kom-
muntekniker Elof Rehn, som i öv-
rigt lämnade upplysningar i övriga
kommunala spörsmåI.

Ett gång- och cykelstråk som rn-
går i disposionsplanen för Kin-
narp-Slutarp och är planerat att
från Slutarp via barndaghemmet
utgöra en från vägtrafiken skyddad
led till Centralskolan i Kinnarp dis-
kuterades.

Asfaltering av vissa mindre delar
av inom tätorten befintliga vägar
var också ett önskemål som togs
upp och överläts till styrelsen att på
lämpligg sätt vidarebefordra till ve-
derbörande myndigheter.

Ovriga frågor som förekom vid
mötet var bl.a postens öppethållan-
de samt den befintliga telefonkio-
skens finansiering liksom gångba-
nor utmed vågen Slutarp - Kinnarp
i vilken senare fråga styrelsen fick i
uppdrag att tillsammans med Slu-
tarp - Kinnarps Vägförening göra
en påstötning tili vägmyndigheterna
I SaKen.

Kontentan av mötet blev att bl.a.
de kommunala' myndigheterna
koLrimer att medelst skrivelser upp-
vaktas i olika frågor rörande tätor-

-le'grrqble!q'En från tiriigare håliet styrelse-
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sammanträde borci-lagd frågä ångå-
ende anordnande av bingo-spel för
samhällsföreningens m-edlåmmar
ett par gånger-unCer hösren togs
upp till behandling. Beslutet blev att
man skulle anordna bingo i enlighet
ryed styrelsens framställning ocE en
kommitt6 bestående av ÅkJSchOn,
Karl-Erik Skoglund och Tage Hell-
man tillsattes för att handha fråsan.

Innan mötesordföranden Allan
Ahlqvist avslutade sammantrådet,
framförde föreningens ordförande
Evert Sanden styrelsens glääje över
den goda uppslutningen till mötet
och hoppades att så skulle bli i fort-
sättningen.

Pensionärsträff i Lokal Frökind
. Kyrkans pensionärsträffar börjar
höstterminens samlingar nu på fre-
dag i Lokal Frökind. Vid första sam-
lingerr medverkar Gunnar Karlsson
och Carl Tornemar med musik.
Samlingen ledes av kh Hagnerud.
Konffrmandinskrivnins
i Kinneveds pastoral

För de ungdomar som önskar del-

I u"e.*il.*l.ffi

.::..i:.i:::t :: :: :: j:: ::i;:i: ::: 
::..:: 

':: it .::.:t: ::.:

I .ffii+:.*.i,ffi- ,.,'.,,; 'ffilI
I

i:t

ffi'I
ohansson, Jan-Ove Claesson ochr
Lrlq-t"r. I1 Kurt Rydberg. Lrlq_>q. I

i Svenska Alliansmissionens mött ett fint ge-nsvar för,UV och med jultest på programmet, II Unga viljor har fått en fin höst- ds1 är inte bära vro-sarnlrngarna UV träffas i Slutarp på torsdr
1 .1.1T-.å*åttg"u.tg.ideolika isr"t.rp. bui_1"tt. likarstora gar, Kinnarp på tisdagar ocir II aktiviteterna. I torsd.a.gs .hväll gruppei i Kinnarp och Äsarp Äsarp på 

"fredagar. 
.Ian_O# |t ::*l3*: jY:,::::l!l:lo.L{ ä.'::: a.ygt i-o-t"rå^t .,,,g., .åÅ öi.],,o,,, Asarp, och BarbrI spårning och tipspromentd,ui9 

"r-l"r tilidenna..form-"u """- 
jåffårr."o.r, Aneby, är iämtl I

I ä",,,m:iliTJd;.$i *:1,o,&å uting. Iuyct.iital hända innan i<"""i nyan.,f1.äå*.1a"iiää" ;r pastor i Asarp ."h uv:il|iTf,: det blir årsfinal den 19 december loÄ-ui undå hand'

I
T

I
I
T

I
I
I

I
T

I
I

I
T

Ttaga i konfirmandundervisningen i
vinter i Kinneveds pastorat och-som
är födda företrädeivis 1961 anord-'
nas inskrivning i Kinneveds kyrka
nu på söndag i samband med famil-
jegudstjänsten. Undervisninsen är
samordnad för hela pastorailt och
äger rum lördagar. Konfirmationen
blir till pingsi lg?5.

T

I
I

I
I
I
I
II I väntan på_korven fotograferade FT:s utsände de här unga på Tångavallen.

] Slutarps I.t' kan etidja sie åt kvällen kunde de som hålGr i här rinsa tI il"ip,i"Å;;rå:äI{'kql griidja sig åt kvällen kunde dE som hålGr i här unga behöver växa till Inin$ bland .de allra rrngdomstrådarna sätta fin final snabbt o;h se iill så art det hlir :rrngdomstrådarna sätta fin finai snabbt oeh se iill så att det blir :
för.höstträningen med grillfest i1 fart på bollen i SIF. I
klubbstugan på Tångavallen. De I

I yngsta knattarna. De har visat för höstträningen med grillfest i fart på bollen i SIF.
! fi" träningsflit och på torsdagi- klubbstugan på ra"e."äl"". ö"L J;ä^5å"å i3J:":åg- äHHs* "å',åS#få*r r r : r r r E r - - J



fltvisningar
.. r r. zqlqooesorgl'a -?\'

för
Slutarp fick vända åter från besö-

ket i Norra Vånga med ett nederlag
med hela 2-7 i baken och fiir
FT-sport beråttar lagbasen Mats
Andersson baksrunden till detta.

"Vi förlorade utan tvivel på do-
marens insats i matchen, soin bl a
medförde att vi fick spela med nio
större delen av andra halvleken ge-
nom att Per-Olof Gustavsson och
Leif Ekbom blev utvisade för san-
ska obetydliga förseelser. Ställnlng-
en i paus var 0-0 efter en jämn och
spännande första period.

Hemmalaget gjorde första målet i
matchen en kort stund in på andra
halvleken, men vi utjämnade gan-
ska omgående till 1-1 genom Alf
Adamsson vilken åven svarade för
vårt andra mål som betydde utjäm-
ning till 2-2.

När sedan hemmalaget tog led-
ningen med 3-2 blev Per-Olof Gus-
tavsson utvisad på grund av ett
olämpligt yttrande i samband med
den håndelsen. Något senare var
det Leif Ekboms tur att lämna are-
nan och därmed rasade det för oss.
Kjell Karlstedt fick i samma veva
lämna planen i tio minuter för skada
och vi hade därmed endast åtta man
i spel och hemrnalaget hade inga
större svårigheter att gå upp till en
storvinst.

Vi fick ställa upp med reserver för
Jan Andersson och Tony Skoglund,
vilket betydde en hel del. I övrigt
gjorde vi en hygglig insats och hade
inte utvisningarna kommit kunde vi
gjort en jämn nratch. Jag vill också
framhålla att utvisningarna inte be-
rodde på hårt spel och i likhet med
de sex varningar som vi råkade ut
för, val det en fi)ljd av domarens
åsikter om munspelandet på pla-
nen.

Norra Vånga var emellertid ett
bra lag och var förtjänta av segern,
även om vi i normala fall kunnat ås-
tadkomnia jämnare siffror, slutar
Mats Andersson sin redogörelse.

Målskyttar för Norri Vånga: Jo-
nas Jonsson 4, Nils-Äke Persson,
Krister Björk och Sven Gilbertsson
vardera ett.

GESON
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Tångvallen
i dag kl. 15.00

VALTORPS IF
STUTARPS IF

Söndag kl. 10.30
FALKöPINGS BK C

SLUTARPS IF B

Landshövding Karl;
Frtthiofson'fiek i tidig lör-
dagsrnorgoli mycket vär-
defull'-- dm' ock något'
"oförhappandes" - hjälp
i en av sina"många repre-
sentationsptikter. Det var
unge Tonrlny cSjöstrand
från Kinnarp som med
blomsterkvåst i näven slöt
upp vid laqdshövdingens
sida. Det gällde att hälsa

kqtg Carl XVI Gustaf p{ T_ommy och Karl Frit-
' välkomrli'en'fill Falköpine'' " i'åf#n, f6r ait säi1äiiioai-
för första gången. sätta till ostmässan i Ska-
'.,Redan..vid!.3_tiden på,,.,,iä],, .:. :iitt'\.;.i,ir.'t; ...

natten hade den kungliga Det var ett i högsta grad

, var Tommys stora ögon-
, blick. Kåckt tågade han
. fram ocfii-övÄi'lämnade sin
'blomsterkvast. För sä-
kerhets skuli siöt han se-
dan upp på kungens vän-
stra sidan och eskortera-
de honom ut till bilen.
Bakom tågade en kanske
något konfund-erad
landshövding, en sam-
manbiten polisman och en

,, dam,som tydligen,försö*.
., te dölja en morgongäsp-

ning, Allt övervakst av.e,g
piessfotograf"

Och så for då kungen
till Götene där han besök-
te Mjölkcentralens an-
läggning varefter han tog
sig an dagens huvudupp-
gift - invigning av ost-
mässan i Skara.

sovvagnen anlänt till Fal- in officieilt och kortvarigt
köpings central och ställts Falköpingsbesök,
upp utanför Rantens ho- Kl. 07.40 prick - allt en-
tell. Där fortsatte majestät hgt protokoilet - lämnade
att sova sin skönhetssömn kungen sovvagnen för att
fram till ett klockslag som gå den korta sträckan till
var mer lämpat att hälsa den väntande bilen. Detta

Vå,rg&rd,u slog tilt ögen
I{örnrn,o;rp öpprrlo;il,e med I-O

altorps 4r0-sege
Sero kom ro,sg.t, oeh I- 6 (so'*t' bäddade för finalen

Vår!årda (FT) Thomas Westerbergs brutna ben blir tydligen Kinnarps fall i kernpen om €tt nytt div
lV'konrrakt' Luckan efter den talangfulle junioren är våIdigt stor inte minsr märktes det då serieledande
Vårgårda "körde över" Kinnarp vid lördagens möte på Tånga, Hemmalaget vann med hela 6-l (3-l)
och den segern kunde faktiskt blivit ännu större!

Kinnarp har just nu bara en ked-
jeman av riktigt 'format. Det år
Bengt "Biecka" Georgsson rnen i
längden blir han på tok för ensam.
Moi Vårgårda var "Blecka" den
ende som oroade och han gjorde det
ofta men till rner ån ett mål räckte
inte hans slit. Nu stod "Blecka" för
förspelet då Kinnarp något över
raskande tog ledningen efter nästan
tjugo minuters spel. En rush på hö-
gerkanten avsiutades med ett per-
fekt inlägg som helt dukade för Gtis-
ta Eks ledningsmåI.

Bara ett par minuter senare fick
Kinnarp sin första kalldusch. Do-
maren Anders Wiking, Borås, blås-
te straff för hemmalaget vars Björn
Ekman kolliderade med målvakten

Tommy Pettersson. Kinnarpsspe-
larna protesterade högljutt men för-
gäves och Björn Ekman gjorde själv
den kvitteringen som skulle öppna
vägen till ett smärre målkalas.

Innan paus hann Ove Johansson
göra y'tterligare två må1 för Vårgår-
da, medan Kinnarp inte korn när-
mare än ett rungande stolpskott
från "Blecka" Georgsson.

Redan i början av den andra halv-
leken var Kinnarp tydiigt ett slaget
lag. Sårskilt då Marcus Ald6n redan
i inledningen spätt på till 4*1. Mål-
kavalkaden avslutades sedan med
att Ove Johansson gjorde 5-l och
Björn Ekrnan 6-1. Den sistnåmnde
hade förresten också ivå ribbskott
som båsta tillflällen till ökad mål-
skörd.

Det vill tiil betydligt bättre takter
om Kinnarp skall kunna roffa åt sig
några poäng i avslutningsmatcher-
na mot Ahlafors och Trollhättans
FK det är helt klart. "Blecka': Ge-
orgsson och mv Tommy Pettersson
är de enda som är förtjänta av be-
röm. På de övriga platserna gjordes
det väldigt bleka insatser.

Vårgårda - som glort 17-2 på de
senaste tre matcherna - har kom-
mit rejält i stöten och troligen mar-
scherar man nu rakt mot seriese-
gern. Visserligen möter man Trå-
vad borta i nästa match. En svår
up_pgift men Vårgårda är i toppform
och i värsta fall har man en fin mål-
skillnad att falla tillbaka på.

Större effektivitet i de avgö-
rande situationerna framför mål
och även med ett visst grepp om
mittfältet gjorde att Valtorp
kunde gå Till vinst i lördagsi-'matchen på Tångavallen. Siff-
ran 4-0 kan dock betecknas nå-
got för hög enär hemmalaget
höll spel-et väl uppe och även
kunde notera farligheter som
,borde givit ett och annat måI,
speciellt i första halvleken.

Slutarp kom till spel med re-
,server för bl. a. Jan Andersson i
'fyrbackslinjen och anfallets Ro-
'ger Andersson. På grund av den
senares frånvaro förlorade for-
wardslinjen i tyngd och kom nu
att väga ganska lått i kampen
mot Valtorps försvar. Nu blev
Bengt Andersson I det största

thotet för valtorpsförsvaret och
det var nära ett par gånger i för-
sta perioden att han lyckats göra
mål. *

Leif Ekbom var också på aler-
ten, men hade ingen tur med sig
i avslutningarna. I de bakre lin-
jerna svarade Gustaf Eckerlid i
måiet för en bra insats och i fur-
backslinjen går det bästa beiy-
get till Per-Olof Gustavsson och
Bengt Andersson II. På mittfäl-
tet hade man lite strirre svårig-
heter.

Valtorp var ganska illa ute i
början av matchen då Slutarp
svarade för de flesta farligheter-
na,

.*
Målen kom också ganska sent

i denna period och det första
klockades av efter trettiotre mi-
nuters spel med Lennart An-
dersson sorn skytt.

Torbjörn Westerling giorde
2-0 sekunderna före pausvilan.

Efter bra spel på vänsterkan-
ten kunde den sistnärnnde skvt-
ten göra 3-0 i l9:e minuten äv
andra halvlek, varefter inhop-
paren Ingemar Rudkvist gjorde
4-0 efter trettionio minuters
spel.

Bra i Valtorp var mv Bengt
Andersson, Hasse Johansson,
Ove Lind, Arne Westerling,
Lennart Andersson och Torb.
jörn Westerling.

Domaren Ingemar. Lundh,
Herrljuriga giorde inga större
mrssgrepp.

GESON
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I kan få inflytande fiå utgången i

= 
botten - det får näst. sista om-

I gången, nu på lördag och sön-
I dag avgöra.

BYGGNADSPLAN
Kinnarps

missionshus
Söndag 19.00 "Jesus min
sång och glädje", Barbro,
Inger o. Kurt m. fl.

Välkomnal

FRöKIND E
SlutarpsMissionshus Slo'il'

I kväll inleds en serie lördagskväl-
lar under temat "Evangelium i sång
och vittnesbörd". Det blir i kväll

, medverkan av Evangeligruppen Fa-
I lan samt evangelist Barbro Johans-
I son, På söndag hålies familjeguds-

I tjänst, med ett omväxlande pro-

I gram.
I

I Kinnarps missionshus
I På söndag kväll hålles möte i mis-
I sionshuset, Kinnarp. Det blir sång
I och vittnesbörd av Barbro, Inger
I och Kurt.L Ungh*Andersson, Bil och Motor, är Frökindsbäst i tennis. För den här

historiska segern fick de av FT-sporten var sin väska. ShO-fl,

Förslag till ändring och utvidg-
ning av byggnadsplan för del av
Kinnarps samhälle, Hassla
10:1, Kinneved Kyrkogården
1:4 mm i Frökinds kommun.
Skaraborgs län (nuv, Falkö-
pings kommun),. hålles för
granskning tillgängl. på stads-

arkitektkontoret, stad#ruset,
Falköping, under tiden 7 t.o.m.
28 oktober 1974, måndag t.o.m.
fredag mellan kl. 10.00- 12.00.

Av förslaget berörs samfällighe-
ten S 3, samtfållt för flera äga-
re. Gemensam"kallelse har till-
ställts Ture Pettersson, Hals-
arp, Kinnarp och Göran Gus-

tavsson, Box 3109, Falköping 3.

Förslaget berör även vägmark
ingående i Kinnarps-Slutarps
vägförening. Gemensam kallel-
se har tillstälits Bo Johansson,
Falköpingsvägen 5, Slutarp.
Eventuella anmärkningar mot
förslaget skall inlämnas till
byggnadsnämnden, stadshuset,
Falköping senast den 28 okto-
ber 1974. t

Falköping den 2 oktober 1974

Byggnadsnämnden

Frökinds Tennisklubb har nvli-
gen avslutat sina mästerskap - de
första genom tiderna eftersom ten-
nisbana och spel på hemorten är en
nyhet. Det blev Bil och Motors
Gösta Andersson och Carl-Äke
Ungh, som tog hem spelet genom

finalseger mot Kontorsmöbler med
2 -l

Ungh sopade banan med Ken-
neth Palmqvist 6-1, 6-1, varpå
Andersson förlorade till tsenet Per-
sson nred 4-6, 1-6. Dubbein gick
till Bil och Motor med 6-2, 6-4 och
därmed var saken klar.

Slutarps
Missionshus

Lörd. 19.30 Sång och vitt-
nesbörd. Evangeligr. Falan,
Barbro.
Sönd. 10.00 Familieguds-
tiänst. Barbro, Kurt, lärarna.

Välkomnal fln

ind,sbcist i tennis

Kisrnemo
söndag kl. 15.00

Div IV Västra

Alafors lF
Kinnarps lF
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i r<rr-ordf. Gösta A: 4rc,7' i
;l!i

Kinnarps IF-Valtorps IF
o-5 (O-l)

Målg.: Vaitorp: Niklas Lareson 4; Bos_
se Fransson,

!ffiWffiffiffi"trffiffiii!!ffiffifufur#*ffi"J iri
I - Vi har fortfarande chansen ring till 2-2 1öll inte för'rän efte. dagens andra halvlek var riktigt i

: il;";-&; ;i;";'z0.'M'.j;;.å; tans FK år avgjord. också lovat "n t. "is "; .;Fi II BOtShar 18 poäng och 3 plus i -..P"1 -säg-er Kinnarps ordf I'underare på saken äch se åss I
l. den ro..a g.uppen. - Gösla Ånderqson, som också besked under tisdagen. r
i 

"""""'='""tf' meddelarattKfll'e..o*rrg- Sistaordetåralltiåintesagt I
I D"t var alltså en kort informa- ledaren Marthel Joharrsson och FT-sporten ger Kinnarp I
! tion btrr det kan gå. Och så raskt varit i kontakl med förbundet rätt. Hångmatcherna bör slut- l
i över till Kinnemi och 2-2-spe- angående den hår synen. föras innan den sisra orngång- I
! let. Der skall qenast säsas att en spelas upp. l)er hör liksom I
I Kinna.p pa sin itark andå halv- - \'i t;eker helt enkelt att vi till reglerna iär det nu för tr'å !
r tetr toiaä avqiort den här till- inte får en ärlig chans om inte parler' - Trollhättan och Kin- II ställningen, men lagets kvitte- hela omgången i den våstra narp - handlaromsåmycket. I

8 0 125--416
7 0 246-9t4
5 I 336-1311
5 1 315-2111
1087-392
0096-490

Slutarps tl - Sandhems lF
0-3 (0- t)

Målg.: Sandhem: peier öberg. Claes
Andersson, Gunnar Hartelius.

Floby IF 9
Falköpings BK 9
Valtorps IF 9
Grolanda IF 9
Kinnarps IF g

Falköpings AIK 9

\ artotta 5K
Floby IF
Sandhems IF
Slutarps IF
Asarps IF

8 7 0 147-6
8 6 1. 144_5

4 36-18
6 9-38
8 4-73
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att-ta clen. mål gjordes i;i" p.rr. l"ä.Å". första. t
f Det säger Gtista Andersson, Eriksson inledde-rned 0-"1 och Bäst i bakre ledet åter Tony I
1 ordf i Kirrnarps IF efter sönda- G'iista Ek kvitteiade till 1-1 på Persson och vidare goda betyg :
! g... 2-2-spel mot Ahlafors IF. volleyskott. till Thomas Johansson, Kenneth I
I Kinnarps avslulande match går Ingemar Eriksson gav ånvo Palmqvist och Bengt Georgsson. I
1 kommande veckoslut mot Troll- Ahlafols ledninqen efter hajv- Ek's båda fullträffar visar ocksä :
I hättans FK på bortaplan. timmens spel. För kvitreringen 1 klart Göstas påpasslighet när det I

! -* {äiH:*"i".åi:i Jå"t'ffi ät'Jä#'Jl'å:#,::h:.ff11 
hettart'r framfrir motståndarbu- I

! en målskillnadsaffär'mellan oss. ena krysset. 
- Domaren Åke Johansson, I

I Trollhättan har utöver Kin_ * Limmared, hade laddat lungor_ I
! narpsmatchen en uppskjuten Det är den skrala våren som na tned mycket luft den här :
I drabbnirrg med Geidsken i bäddat för Kinnarps prekära gången. Han blåste nästan i I
I Alingsås. Dengårefterordinarie bottenläge i den våstra fvran. mesta laget. även om han hade I
I p.og.u-. slut. alltså den i9 ok- Laget spelar jusr nu en så pass rätt i det mesta. Publik: cirka 75 I
I tober. Samma dag spelar Ahla- god fotboll att det vore synd om personer. I
! fo.s mot FAIK, .if..;'a 

"" 
na"e- iaget halkade ner ett steg. Sön- BÅSSE II march' 

,^- ,,*---"^ iI Läget i borten på den västra
! fyrrria. det att Trollhättan har I
I l7 poäne och minus 6 i målskill- A..t Ii ';å "I:ttr' *: l:-:-*:y:: ))lf o o - Fo
- lu. DnaDba omkastnt! :l*å.[;"; Ki;;p'.1ä.r.Ji- f I InASte tå !
I hältan ocir,sedan Gerdsken av-
I Slt tlar mecl Vlnst mot Samma .l 

^ ^ 
|

I 1'rollhättelag.

! ^,1;:f-1;*T.:i#;t:tål 
en ärlig challs?? i

I ur. däriör att ett tredje lag från II de tre div IV-grupperna tvlngas
! '-envti".. 

-jd; 
;',i;;'å;;;'ä;; - vi vitl inte spela vår march sruppen llyrtas rill den 20 ok- |

E ;rtL Ilästrafors i dcn södrä erup- i Trollhättan liirrän häng- lober. Annars är hela syslemel I
I p.l ligger illa till,:ned lina !Z l:,_.3:,"..9::d_sken - Trollhät- förfelar och._förbundet h.1.1 !
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FRöKIND rc{o.h. E

Annars är det mesta sig likt
härute, bortsett från att rälsbus-
sen som trafikerar sträckan Fal-
köping - Ulricehamn lever rövare

"eq9 €419 den passera! e]!er
nårmar sig samhället. Den låter
som om laran är här - ta
skydd. Mej veterligt är bussens tu-
tande en nyhet eller är det Så att
hörseln blivit bättre "på gamle
dar. . ."

Må vara hur som helst med det-
ta. Nu raskt upp i äppelträden för
en ny omgång frukt.

Go morgon' 
BÅSSE

Fotnot: Potatisens vikt 1,5 kilo
var den omedelbara vikten på
badrumsvågen. Efter fyra dagars
förvaring har den tunnats ut något
och när Gustaf i afTärn vägde den'i
går, slog vågen på knappt 1,3. . .

Climtar från frökind
Vi har i tidningens spalter den

sena-qte tiden preserit<$ert potatis
av olika storlek - underliga kru-
n:elurer sum plockats upp ur jor-
den. Häromdagen närjag vandra-
c{e ut till postläclatr lör all kolla in
däBens evenrueila glädjeämnen
eller bckymmcr fann jag ett plast_
paket. Det visade sig-innehålla
den största potatis som ias hållit i
mina nävar - 1,5 kilo vägde den.
Med den följde ett kort medde,
lande: Till Båsse. Här har du mid-
dagera. Väg den - alltså potatisen
- törst. Jag tackar dej okände gi-
vare .- handstilen avslöjade just
ingenting. Jag har bl aiämfört den
med de herrars som skriver lag-
uppställningar för Slutarp oeh
Kinnarp och sedan landar upp-
ställningarna i min låda. Det kan
möjligen vara en dam som läst om

min kokkonsl och nu vill göra mig
extrp glad. . .

I $vrigt beträffande potatisen på
FalUygden ber jag att få hänvisa
till kollega Jo$erns beskrivning i
FT för en tid sedan.

*

Det har sagts mej att 'dr dum-
maste bönnera får di störste po-
tätera" - det kan inte vare sant.
Den egna skörden blev mvcket
ringa det här året och varfcir det
förstår jag då rakt inte. Svåser
min tror på övergödsling etiersäm
jag tog med mej nästan hela hans
gödselstack en dag förra hösten
och stack iväg över Mönarps mos-
sar. Jag överväger att förflyfia hal-
lonbuskarna till potatislandet
kommande vår - det lär vara bra' med skifte. . .,*

: Frånsett potatisen har skörden
den hår hösten varit mycket riklig.
Träden har dignat av plommon
och äpplen och jag har haft fullt
sjå med att ta vara på allt.

- Tidigare år har du inte tagit
någon notis om frukten, men i år
är du precis som förhäxad och är
inte lugn en stund.

Det säger min äkta hälft när jag
kommer släpande med kasse efter
kasse med rosenkindade äpplen.

- Vi äter äppelkaka, äppe$aj
I och stekta äpplen varenda eftåi:-

middag och kväll när inte du är
hemma.

Det sa hon också och såg inte
alls elak ut. Hon bara tillade: - Du
villju ändå inte ha nån frukt - det
har du ju sagt.

Har jag?
*

Har ni förresten mårkt att
gräsmattorna växt in i hoppsan he-
la hösten. I somras kunde man
använda hushållssaxen då och då
- nu har man lätt plocka lram det
tunga artilleriet och verkligen
skjuta skarpt med knivarna. Nu
väntarjag bara på att granne Las-
ses stora tunga eklöf skall dansa
ner och svepa in i trädgården. Det
är höstens stora tjusning och vi
brukar fira den händelsen med en
slol eklövs-afton. Klädsel trä-
ningsoverall och ett gott humör.
Lasse brukar ha det bästa humö-
ret - det är hans löv vi firar'.*

Borgunda stonann
Borgurrda har kommit igång ordentligt

under de senaste matcherna, och nu se.
nast var det Slutarp som fick kfima på
Borgundapojkunes fina höstf,orm, 6-0
blev Borgundm segenesultat, och dessa
siffmr får anses fulit rättvisa.
, Sex mål blev det allså, men det kunde
l:livit'betydligt fler, om inte hemmalaget
varit frikostiga i överkant vid målsitu-
ationerna.

Målskvttar var Hans Pahnborg ?, Bjöm
5pf"r""1, Jm-Ove Friberg, Bolnge
Einehag och Äke Johansson.

Båda lagen hade jåmngoda besätt-
ningar, med Borgundaspelarna överlag
en klass bätke.

Domare Erland Molander, Tidaholm.
var som vanligt br", flW-h,

Apropå fira - så firar vi i-dä!
Helmer. Vid en hastig tirt i tele-
lbnkatalogen för Kinnarp, hittar
jag en Helme.r. nämligen'Helmer
Andersson i Ostergården. Honom
firar vi. Gratlis. I går hade lngrid
namnsdag och jag känner flera
Ingrid. Herberts Ingrid bor jag
granne rned - Ingrid "på posten"
är en annan flicka som jag firar r

den här spalten.
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Renault 16 TL
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Lågprisvecka - krukväxter

il'nunre ti- ;åf;#?i'å"hibiskus 5.50 koiältbär 3: -
'Priserna gäller under tiden 10- 16 okt.

S lutarps Hande Isträdgård
Tel. 340 Z0

IIU HAR KINI{ARPS
LAGER-FI'R$ilLJI{I1{G

SONDAGSöPPET
den 20110 kl. 13.00-17.00

Barnbidrag inlöses.

Åk tll! aftären med lägre priser.
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AB Bil & Motor
SLUTARP

Telefon 0515/333 30 bost. 141 00

SLUTARPS
MISSIONSHUS
lörd. 19.30 Evangelium i tal o
sång. Missionär'sfam. Wick-
torell, Rydberg. Offer.

Kinneveds
pastorats
församlingsdelegerade kallas
att sammanträda i Bygdegår-
den Börstig den 24 oktober 1974

kl. 19.00.

Ärenden se anslagstavla.
Ordf.

SLUTARPS -
MISSIONSHUS
Lörd. 19.30 "Evangeliurn i sång

och tal." E. Rundqriist o. sång

från Floby. Barbro. Offer.
Välkornnal

Kinnarps lF
Kvartalsrnöte torsdagen den 24

okt. kl. 19.30 på Kinnemo.
Möt rtpp mangrant.

Samhällsförening till aktion: i4to-?4.

F riluttsbad,et ö F r ökönd'
m&ste tulltölio,s rnlu!
Slutarps samhöllsförening har efter nyligen hållet sanrmanträde i skrivelse gått rill aktion i kommunens

badfråga. lnvånarna anser ått etl friluftsbad i f'rökind - virl tennisbanorna i Kinnarp - inte kan förbigås
med tanke på de beslut som fattades av den gamla kommunen och det faktum att dåvarande Frökinds
kommun inköpte matiernl till badet och anslog medel till det. Sarnhällsföreningen överväger också,enligt
vad FT erfar att gå fram med listor om det planerade badet i Kinnarp stoppas.

Skrivelsen i sin helhet harföljande lydelse:

Vid sammanträde med Slutarps
samhällsförening den 24 sept. 1974
beslutade mötesdeltagarna att ingå
med en skrivelse tiil Falköpings
kommun och med kraft understrvka
vikten av att det planeradefrilufts-
badet. med placering i anslutning
till tennisbanorna i Kinnarp snarast
kommer till stånd.

Tätorterna Kinnarp och Slutarp
bebos av cirka 1.000 personer och
härtill kommer boende i "gamla
kommunen", Brismene, Vårkumla,
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 giorde en utred-
ning, vilken framlades för kom-
munstyrelsen, som föreslog fullmäk-
tige att inköpa materiel till badet
och anvisa medel för det. Fullmäk-
tige åntog 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 till anlägg-
ningen, medel som då inkluderar de
nämnda materielkostnaderna.

Samarbetsnämnden i den nya
kommunen hade sedan att ta ståll-
ning till om anläggningen passade in
i kommunens friluftsanläggningar.
Nämnden hade att svara ja eller nej,
men fann för gott att remittera frå-
gan till den kommande fritidsnåmn-
den. Det fann vi då och finner fort-
farande vara ett mycket märkligt
agerande. Lika märkligt som att
man inte tilltrodde den dåvarande
byggnadsnämnden i Frökind att
göra upp planförslag för gällande
område (Fastarp, Hulegården 2:3).
Även det ärendet skickades vidare
till den nya byggnadsnåmnden för
yttrande. Mårkligt, som sågt.

Samhällsföreningen och dess
medlemmar anser att ärendet i den
nya kommunen förhalats. I Fritids-
nämndens kapitalbudget för 1975
finns upptaget 300.000 kr till anlägg-
ningen och det år vår förhoppning
att friluftsbadet kommer att uppfö-
ras under kommande år. Vi anser
inte att någon ytterligare utredning
beträffande vår anlåggning behöver
ske. Det torde vara helt klart att
medel avsatts för badets räkning
redan i den gamla kommunen.

Ett faktum - villket inte är minst
viktigt att ta hänsyn till - är också
att materialet finns på platsen och
100.000 kr kan väl näppeligen inte

bara kastas i sjön. Vi finner det
också mycket märkligt och -5rtterst
anmärkningsvärt att föra in Äsarp i
bilden som ett alternativ till Kin-
narp. År det meningen att reserve-
rade skattimedel från gamla Frö-
kinds kommun skall överföras hur
som helst? Vi kan inte finna oss i
några manipulationer med medel
på detta sätt. Det är, som vi ser det,
den nya kommunens skyldighet att
fullfölja vad den gamla påbörjat.
Det vore oklokt och föga genom-
tänkt om badfrågan i Frökind helt
negligeras av den nya kommunen.

Vi kan i sammanhanget ocksa
påpeka att Frökind har två stora
industrier .- Kontorsmöbler och
Slutarps Kök - med stor personal-
styrka. Inte minst från den hälsas
ett friluftsbad med tillfredsställelse.

Vi kan inte finna att ni handlar
rätt om ni stoppar friluftsbad i Frö-
kind. Vi överväger i så fall att föra
frågan vidare och pröva den jur-
idiskt,,helt enligt vad som ovan sagts
I r sRnvelse.

. Slutarp den 10 oktober 1974
För Slutarps Samhällsförening

EVERT SANDEN ordf.

BENGT SAMUELSSON
sekr.



180 gick i l{innurP '-".#,. Riv inte stationen! sjo.7"1,

SJ-heslut våtrlar
protester i Slutarp

Tänk nu till ardentligt! Det säger bankchefen i Kinnar:p Anders Wester-

mark till en,rt clameina, som hade problem med skiliefråean'

Efter utlottning har följande pris
att hämta på sParbankens kontor:
Lisbeth Gunnarsson, Paradgatan
10. Kinnarp, Elsie Pettersson. To-
varp. Götär,e; Håkan Silvander,
Bo; 3025, Ki4narp och Gun Palm-
qvist, Kinnarp.

Soarbankspromertlrdcn i KinnarP
på iö,'ctagen'=ar,tlade 180-talet del-
tagare. Sjtr hade eiva rätt.

Bast på tipsfrågorna var Sven
Andersson. FalköPingsvägen 32.

Kinnarp rnqd 11 rätl ocir på skilje-
frågan hade han svarat 1858.

Slutarps Samhållsfiirening protesterar i en skrivelse till chefen f,ör
Göteborgs bandistriktu Sven Palm, mot ett beslut från maj i år som
säger att stationshuset i Slurarp skall rivas, Beslutet skall tråda i
krali vid "lärnplig tidpunkt". Samhällsför'eningens styrelse ffnner
det angeläget att byggnaden, som är en av samhällets äldsta, bevaras
och restaureras, Samhållsföreningen påpekar vidare i sin skrirelse
att byggnaden går fint in i samhällsbilden och att den båsta liisning-
en vore ett öyertåeiånde. Ställföretrådandc bandistriktschef Stig
Westerberg år dock av annan uppfattning,

Slutarps Sko
håller

SUNDAGS.
UPPET
nu På söndag

kl.1 4-11
Se höstens inkomna nyheter

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA:

SLUTARPS

sK0
FalköPingsvägen, SlutarP

Tel. 0515/335 98.

Öppet vard. 10-12.30,
13.30-18. Lörd. 10-13.

- Rivning är bästa utvägenl
* De stationshus som SJ inte

långre behöver och icke heller kan
sälja på grund av avsryckningsprob-
lem, brukar rivas. SJ har heller icke
råd att hyra ut uttjånta stationshus
eftersom SJ då är skyldig att svara
för underhållet. När' det gäller sta-
tionshuset i Siutarp går det inte att
sälja eftersorl marken sorn byggna-
den ligger på icke går att stycka av
enär detr ligger för nära spåret. Så

bästa lösningen tör SJ:s del är ati
L.----^i-'. -:..-uyHlirrducrr r rvs.

SJ genomförde för en tid sedan
en riksomfattande inventering av
kuliurellt värdefuila byggnader i
SJ:s ägo. Stationshuset i Slutarp in-
går icke bland byggnader vårda atb
Devara.

Samhällsföreningen vill genom
sin skrivelse iå till stånd en diskus-
sion som kan leda till att -ctationshu-
sel bevaras, I sklivelsen sorn är ur:-
derLecknad av samhällsföreningens
ordf. Evert Sand6n, framhålies att
gållande byggnadsplan icke 1ägger
några hinder i vägen för att bvgg-
naden skall kunna bevaras,

Slutklämrnen på skrivelsen lyder:
"Det år vår förhoppning att ni be-

aktar de önskemål som vi här ger
uttryck för och innan ni går till be-
slut i frågan ger föreningen, dess
styrelse och medlemmar, en chans
ett vara med i diskussionen kring
stationshusets framtid.

Förste järnvågsexpeditör
Per-Olof Larsson på'SJ:s bandi
strikt, som handlägger rivningsbes-
lutet. säger:

- Det finns ett beslut från 20 maj i
år som säger ait stationshuset i Slu-
iarp skall rivas. Huruvida samhälls
föreningen kan påverka det beslu-

tet kan jag icke yttra mig om. Det är
bandistriktschefen Sven Palm som
är beslutsfattande i fråsan.

Han var under måndagen lcKe
anträfibar för en kommentar.

Förening
påtalar 'l{i
sopproblem
i Slutarp

Slutarps samhållsförening har
i en skrirelse till gatukontoret i
Falköpings kommun pekat på
behovet av ytterligare conta'
iners vid reningsverket och
järnvägsstationen för avfall i
sarnhället året runt. Det räckel
inte med extra - containers vid
vår- och höströjningarna' an-
ser löreningen. Föreningen vill
också aIt samtliga fastighetsåga-

, re får möjlighet att uttala sig om
hämtningsintenaller för' köks-

.avl'allet.

- Vid den återkommande vår-
och höststädningen är det ett ön-
skemål att gatukontoret i god tid
tillkånnaeer var och under vilken
tid extri containers Placeras ut i

samhället, skriver samhällslöre-
ningen och fortsätter:

- Det år också föreningens och
medlemmarnas uppfattning att ga-
tukontoret tillställer samtliga fastig-
hetsågare frågelbrmulär hur ofta
köksavfall skall hämtas.

Samtidiet påpekar föreningen i
skrivelsen-att-pärk- och lekomiådet
väster om järnvägen i Slutarp bör
iordningställas snalast.

oolllegalao' soptippar
Samhällsföreningen har tillställt

hä1sovårdsnämnden i kommunen
en skrivelse också. Även den hand-
lar om sopproblem i SlutarP och
föreningen förklarar att man via
skrivelse till gatukontoret begärt ex-
tra containers. För nämnden Pekar
man också på det faktum att det fö-.
rekommer "illegala" soptippar i
Slutarp. Föreningen skriver:

* På vissa Platser i samhället tiP-
,oas illaluktanäe avfall' För'eningen
iremställer att förbudsskyltar sätts
upp vilka med kraft understrYker
däi olämpliga i att lämPa ar4all På
olats som icke är avsedd för detta.

Föreningen anser också att alla
har inte möjlighet att transportera
avskräde till de containers som står
utplacerade vid tiPPen. Detta är
skåi nog för flera containers i Slu-
tarp, menar föreningen.
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Kinnarps div IY-avslutning blev inte av det rnera glansfulla sla- I
get. Når lördagens möte med Trollhåttans FK på Edsborg i Trollhät' i
tan var övero stod hemmalaget sorn vinnare med 4 - I (3 -0) och ändå :
håde inte TFK gått för full maskin.

- Jag förstår om grabbarna tog det 3*0 iImn paus, innan Kinnarp llck sitt
lugnt i dag, vi spelade bra i tjugo minuter, tröstmå1. Och den fullträffen orkade gäs-
säger hemmaledaren Kent Larsson. ternå inte göra själva, hemmabacke' Co-

Tmllhåttåns seger var helt klar. Och ot- Lamson [iälpte med en välplacerad
det blev en tvåpoängare, som i praktiken .prllu till att.3 - l-reducera.
saknade betydelse, serien vu ju avgiord Men Kimarp var faktiskt värt ett
både i topp och i botten innan denna sis eeenhändigt tillverkat måI, "Blecka" Ge-
ta, en vecka uppskjutna, omgång. M"t oig."o. .'.i h.lt fti ett par gånger, men
vad hade hänt om matchen haft betydel- mGslyckades i de avgörande momenten.
s, on Trollhättans FK förlorat i föna Det var bara "Blecka" som från fin po-
omgången mot Gerdsken, då hade Kin- 5i1i6a någonstans mellan mittfältet och
narp kunnat rädda kontraktet via en se- kedja får godkänt i Kinnarp. För övrigt
ger: gjorde laget - som innehöll en del reser-

- Det gick företås inte att tända grab- ver - en högst slätstruken insats. Troll-
bana när förutsättningama var som de hättans bäste var tremålsskytten Frmk
var, säger Martel Johansson, lagbas i Rosendahl. Hemmalagets fiärde mål

Kinnarp. giordes av Ame Krcon.

- Hade det gälli någonting hade vi för- Domaren Sten-Håkan Karlsson, Bo-
stås kämpat mer rås' tvingades i början av mdra halvlek

Nu blev det i stållet en oengagerad visa ut Trollhåttans högerback Roger

kamp från båda håll, där hemmalaget Ringfeldt, som helt bryskt sparkade ner
snabbt tog 1-0Jedning, hann öka på till sa6e1"1åndaranfallare.

a

Oengugerad,kumpi
rr,iir lJ;irtrf,urgl töll 
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å'slutarp
Kedjehus byggt 1971 in-
nehållande 3 rum, kök,
hall. badrum o. toalett.
Vidbyggt garage o för-
rådsutrymmen. Välpla-
nerad tomt o trädgård.
Begärt pris 110.000:-.

SFARB/AIYKERhIAS
FASTIGHETSiBYRÅI
Storgatan 7-9 Falköping
Tel. 0515/134 25 Bost. 0515/135 84.

Lika glad Lrlev.lag nar -! otboll-
domarklubben meddelade att
bygdens gentleman blir Tony
Persson, Kinnarps IF. Det är
sarnma gentlemannatyp s6m Sö-
ren. Två goda fotbollsspelare
och helyllegrabbar - ni har gloIt
ett jättefint val ni fotbollsdoma-
re. De två hyllaq på söndag när
FAlK-handbollen spelar upp i
Odenhallen.

*

äF3i*

DiY. Mistergötland västra
Falköpings BK-IFK Vä.nersborg 5-0
Vårgårda-IFK Trollhättan 3 - 2

Ahlafors-Tråvad 2-1
Trollhättan FK-Kinnarp 4* 1

Vänersborgs IF-FAIK 78- I
Hol-Gerdsken 2-l

Slutställning
2215 3

Div. VI Falköpingsgruppen
Iarv-Rapid 2-1
Folkabo-Kvånum 4- I
Norra Vånga-Kättilstorp 3-3
Valtorp-Grolanda 2-0
Borgunda-Slutarp 6-0

4 53-28 33
3 44-23 30'
6 46-3s 27

6 35-33 25

I 47-24 24

7 37-3? 23

9 39-40 21

11 39-41 21

8 34-45 21

l0 36*46 20
13 35-46 1s

t8 24-72 4

2 2 58-17 30
3 2 58-20 29

4 5 43*25 22
2 6 51-39 22

3 6 42-30 2r
0 8 4r-41 20

3 7 48*43 19

2 12 32-68 10

3 14 2r-51 5
2 L6 25-85 2

r8 15 0 3 72-30 30

18 11 3 4 65-30 25

18 11 2 5 ?8-38 24

18 9 4 539-3222
18 i0 2 6 5I-44 22
18 6 2 10 41-58 14

i8 4 5 933-5513
18 4 4 10 37-68 r2

Lokal Frökind
Kyrkans Pensionärer samlas
fredag kl. 15.00
Program: De äldres kostvanor
m.m-
Välkomna!
Pastorsämbetet.

Vi träffs
i Lokal Frökind
lörd. den 26 okt 19.30 Siv

Falköpings reserv
Valtorp-Rapid 3-4
Tomten -Sandhem 6-1
Falköping-Floby 5-3
Kättilstorp-Trädet 2-5
Åsarp-Slutarp 4-0

(Slutstäuning)
18 13 3 2 79-26 29

Vårgårda
FBK
Tråvad
Ahlafors
Gerdsken
Vänersborgs IF
Hol
Trollhättans FK
FAIK
IFK Vånersborg
Kinnarp
lr I lrollnattan

22 tl
22 tl
225
22 L0

228
228
22 10

227
228
226
220

(Slutscillning)
Valtorp
Grolanda
Kvänum
Foikabo
Borgunda
Larv
N. Vånga
Slutarp
Rapid
Kättilstorp

Brandstorp
Kinnap
IFK C
Mullsjö
Fröjered
Borgunda
Skövde FF
Ransberg
Vartofta
Hörnebo

Floby C
Tomten
FBK C
Trädet
Sandhern
Valtorp
Rapid

; Kättilstorp
Ås".p

r Slutarp

18 13

18 10

18 10

183
186
186
18 5 31032 6613
18 5 1 12 39-54 11

18 5 r 12 3?*?0 11

3 88-36 28

't 69=42 21

7 48-47 21

9 44-56 17

8 46-66 16

11 41-53 13

18 14

18 13

189
18 l0
189
rtr 10

188
184
18 I
180

Östra Skarabo"*" ".u**Vartofta*Fröjered 1-1
Borgunda-Kinnarp 1-3
Mullsjö-Hörnebo 2-0
Falköplng-BrandstorP3 2

Skövde-Ransberg 1-l
(Slutställnihg)

18 5 1 12 46-?3 ll

Slutarps Handelsträdgård
medlem av Sveriges Handelsträdgårdsmästareförbund.

Söndagsöppet.
Tel. 340 70

Söre;rn oehTong
GDNTLE'WIIw atont

Falköpings fotbollardo-
marklubb har utsett planens
bästa gentlemån för 1974. Det
blev för Falköping Sören An-
gelöf FAIK och för bygden

Kinnarps Tony Persson. De
kommer atl hyllas i samband
med FAlK-handbollen i hallen
på söndag. Se även sportkom-
mentaren, I$

Jansson, Götene, berättar och
visar bilder från "Gammelvala i
Värmland". Underhållnine av
Skultorpspojkarna.
Paketauktion. Kaffeservenns
m.m.
Alla välkomna!
Kinneveds CKF avd.

VINTERKRANSAR T.1:#"
PRISER I l. (dekoreras även efter
FRÄN I rlr- önskemål medan Ni väntarl

PENSIONÄRER ERHÅLLER EXTRA RABATT

MÄNGDER AV GRöNA VÄXTER

FH'3'|H'ARA 10'20 % RABATT
Egen tillverkning av

BEGRAVNINGSKRANSAR. BUKETTER m.m.

VI FöRSÄLJER ÄVEN VID
KINNARPS LAGERFöRSÄLINING IDAG

LöRDAG OCH I MORGON SöNDAG

SLUTARPS
HANDELSTRfiDGÄRD

- Medlem av Sveriges Handelsträdgårdsmästareförbund -
SöNDAGSöPPET TEL. 34070

IIU HAR KII{IIARPS
LAGER.FURSilLJNING

SöNDAGSöPPET
den 27 110 kl. 13.00- 17.00

Barnbidrag inlöses.

Åk till afiären med lägre priser.

18 3 1 14 26-59 7
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Falköpings fotbolldomarklubb
hyllade på söndagen "Planens gent-
lemän" l9?4. Det skedde i samband
med FAIK-handbollens framträ-
dande mot KFUM Borås. De två
Tony Persson, Kinnarps IF och Sö-
ren Angelöf, fick mottaga statyetter
av Domarklubbens Arne Nilsson

och blommor av samma klubbs Ar-
ne Johnsson.

Tony fick dessutom blommor ar
Kinnarpsordföranden Gösta An-
dersson och Sören av sin lagledar(
Leif Svantesson. Publiken applåde'
rade och hurrade - populära val.

[Ycir l{innurp fick sin tiö

i,,, _ ^*Y"ul medde^lar att bevattnings-
::i: I förbud råder från de kommunala
rii:: l' ledninearna.
'*I I Star-ka kiiliåder gör att dammen
:-+n i inte löper någon risk att tömmas.
#i i Nar väl arbetena startade med ut-
S I gravningen fann Göran för gott att
ffi I se till så att dammen blev så stor att
ffi | den kan utnyttjas till skridskobana
ffi I på vintern.
ffi | ' - Det är dåligt med vinterisar för
ffi | ba.nen hår borta ochjag tänker låta
ffi | dem utnyttja dammen flor skridsko-

Det sjöfattiga Falbygden har i
dagarna begåvats med en nY sjö.
Gtiran Gustafsson i Kinnarp vill inte
kalia den för siö - det är helt enkelt
en d.amm, varur några av l'ästighets:
äqarna på ett omrade i Kinnarp skall
ta-vatren till sina trädgårdar.

Dammen ligger alldeles invid
riksvägen, där Länsmansgatan stö-
ter till. Göran Gustafsson har haft
tomten i sin äqo sedan 1964 och un-
der åren funnit att där måste det gå
att gräva fram en damm, som kan
vara bra att ta vatten ur när kom-

och kälkåkning. \
Dammen är cirka 50x30 och som

,djupast två meter.
-- Jag hoppas att vi får dra led-

ningar under stora vägen. Vi har
tänkt oss en plastslang i den kulvert
-som redan finns. En hydrofo-skall
placeras i en av trädgårdarna.

Göran har ytterligare planer för
sin damm. Om en tid skall han plan-
terna in foreller på prov.

- Jag är fiskeintresserad och nu
når dammen blev så hår stor, kan
jag göra ett försök med att plantera
in ädelfisk.

Nåsta år skalljag ta vattenprov. I
nuläget vet jag bara att vattnet du-
ger till trädgårdarna.

I en framtid finns möjligheten att
bygga ut dammen - tillflödet år så
bra att det kan bli "en riktigt stor.
sjö" här. Men de planerna har inte
Giiran i das.

Kyrkoherde Sven-Eric Hagnerud överlämnar tenntallrik och blomster

Göran Gustafsson framför sin damm'



Pensioncirer på, taff 7X- "FallcöpingsbornA" *otw-'"'

på Norrgården flvttar i

Kvrkans pensionärer i Frökind
eäsådes vid en träff På fredagen i
Lokal Frökind av Birgitta Ullerås
från Hushållningssällskapet i Skara'
Hon talaile om de äldres kostvanor
och gav flera intressanta och värde-
fulla tips på goda matvaror och de-
monstieradeåven lämPlig kost.

Efter informätionen b-iöds pensio-

närerna på kaffe och smörgåsar
med länplig sammansättning av på-
lägget.

Kyrkoherde S-E Hagnerud hål-
sade välkommen och avslutade den
värdefulla samlingen med en kort
andaktsstund. Han inbjöd även till
novemberträffen då bilder från bl.a.
fiällvärlden kommer att visas.

till Frökind i YnarslT1 
i
I

- Vi kommer att yara klara med utbyggnaden av ålderdomshem- |

met i Frökind i slutet av mars nästa år, säger biträdandc social- 
I

chefen i Falköping Bo Nilsson rill FT. Detta med ariledning av att 
I

Ulricehamns kommun varslat ett tiotal anstållda på åldcrdoms- 
I

hemmet Norrgården i Trådet om att jobbet tar slut denna dag bcb I

art Falköpings kornmun då får ta hand om de elva pensionårer på |

Norrgården som hör till Falköping. f)et finns allt som allt 14 pen- 
|

sionärer på Norrgården - Ulricehamns kommun har således endast 
I

tre där. 
I

Norrgården skulle egentligen ha I siutet av mars är altsa,tUygg-l
lagts ned i och med sammanlägg- naden klai *ir.;fJf.Opi"g$;,ä.1
ningen av kommunerna i Ulrice- få. {t,ar- trrr n"ap;n6,-6-{1 

"it'äg"" Iharins- och Falköpingsblocken.,Art ;1" äåi:r?'i,rå ;i;;;år. m;" ranir,_l
så inte skedde beror på att Falkö- 

"a 
fiålÄ uli't"å"" i,;. - |ping begärde att Ulricehamn skulle Eniiet socialchefen Weberuo i Ul-l

fortsätta att driva Norrgården iill ricehaän räknar man med 
^tt 

allal
utbyggnaden i Frökind var klar. de som varslats skall kunna beredasl
Falköping har enligt ett avtal som nya jobb. Av de tio avgår en medi
Ulricehamn betecknar som förmån- oå.rrior. två är deltidsaiställda ochlligt betalat driftsunderskottet vid i".tu^ 

"åk,ra, 
man som sast med attl

hemmet i Trädet. kunna.ge andra arbeten I to.n*,,1-i
nens qan$. . 1-

Frökinds l t:"-1 - a{'.V'iF,'{{å'f rl'it{{i

politiska or$an isätion e r"

Slutarps
Missionshu$
sönd. 15.00 SKöRDEFEST.^
Enbc Magnusson. Barbo o.

Ungdomssång fr. Äsarp. Offer
Servering.
Välkomnal

Kinnarps
Missionshus
Sönd. 10.00 Familjegudstjänst
Barbro, barnen o lärarna.

i Välkomnal

Höstgräv
och plantera
Torvmull ogödslad och gödslad.

Karbo Torvströfabrik
Kinnarp
Kör in vid Kinneveds kyrka.

Kinneveds kyrka
Alla Helgons Dag 19.30 musik
ocir minnesgudstiänst.

Kinnarps missionshus
På söndag hålles familjeguds-

tiänst i Missionshuset. Det blir ett
ömväxlande program där barnen
och lärarna samt Barbro Johansson
medverkar.

inbjuder till infbrmationskväll i Lokal Frökind torsda$en den 31

okt. kl. 19.30. Utredningschef Rune Hermansson redogör för läns-

och kommunplaneringen. i
Centern, Moderata Samlingspartiet, Socialdernokraterna I----_---.1

ZStkO"f,"l-
Slutarps missionshus

På söndag eftermiddag hålles
skördefest i Missionshusei. Det blir
predikan av pastor Enoc Magnus-
son, samt sång av ungdomssångar-
na från Äsarp. Vidare medverkar
evangelist Barbro Johansson.
Skördeoffer uppbäres och det blir
också servering.

11.000, anslag till kyrkans barnarbe'
te, söndagsskolan 1.000 och till Lut'
tra kyrkokör 300 kr samt barnkören
100 kr.

Slutanps lF
liåller årsmöte torsdagen den 7

nr:v. kl. 19.30 i klubbiokalen.
Ärenden enligt stadgarna.
Styrelsen.

TIIIII-f IIII

Plastmattor
säljes på torget i morgon fre-

dtrg. tsredder från 50*150 cm'
Göte Carlsson, ShitarP.

1---T-t-!!!t!!

Pensionärsträffi Lokal Frökind. Längst t'h. kyrkoherde S-E Hagnerud

Från Slutarps horisont
Vi tog en tur i bilen familjen

och jag häromdan. Det där med
nya varuhus som reklamerar
med "världens bästa jeansbyx-
or" * det kan man ju inte \ara
stå emot. Nästan tonårstjejen
skulle ha Wrangler-byxor - det
vår inte snack om något annat.
Barnbidraget har ju anlänt.

Det blev byxor * det blev två
par. l0-åringen vill inte bara ha
storasysters avlagda utan också
något nvtt...

Lillgrabben, nätt och jämnt fit
for fight eftden natt med mag-
influensa, var inte på sitt allra
ljusaste humör. Siktade in sig på
handskar för halva hundralap-
peh, men iick avslag. Det blev
mockasiner för tretton spänn ;
där rök morgonkaffet med wi-
enerbröd med gult på.*

Alltnog dethandlade inte bara
om kläder den här dan. Den bör-
jade i djurens värld. I höjd med
Bjurum dök en älgmor upp -
men hon var inte ensam, Hon
följdes av en kvintett och det var
nåra att morgonen börjat med
en älgkollision, men fru älg var
förståndig nog att vända ändan
mot vägen och sky trafiken.

Algupplevelsen engagerade
oss alla - vi var många som
stannade längs vägen och följde
äventyret. De sex var på flykt
undan jägarens,vassa pipa, Det
tror vi. *

Men djur är inte bara älg.
Vi var genast inne på diskus-

sionen om djur - sådana som
man kan ha hemma och har ro-
ligt med.

- Pappa, Susanne
marsvin. Kan inte jag
ett.

har ett
få köpa

Det sa mellanbarnet och tru-
tade med munnen.

- Jag vill ha fler fiskar, sa lill-
grabben.

- Det är billigare att köpa häst
än att skicka mej på ridlåger, sa
nästan tonårstjejen och påpeka-
de att rned tanke på årets ringa
skörd, har det blivit billigt att
köpa häst.

Mor sa inget, men tänkte för-
modligen.

Hon har försökt få mej till att
adoptera svärmors lillkatt - {en
är så vit och fin, men jag har inte
velat höra på det örat.

Efter två kattäventyr är jag en
vis man.

*
Det finns så mycket djur här

ute - det är mitt argument. Nu
har några av tippens stora råttor
- dom i taxstorlek - flirtat in sie
med samhället och enligt uppgifi
ter lär de vara så tama att de kan
gå i ledband.

Från Slutarps horisont intet
mer nytt, om man undåntar att
vi är några som undrar vart den
där containern tog "vägen som
hälsovårdsnämnden - gatukon-
toret sa att vi skulle få...

Vi behöver den. NU.
Go morgo_n!

BÄSSE AF SLUTARP
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Under sabbatsåret har han Det ärinte något tunt litet.häf- I
kommit nära idrotten igen. Med te so.m stlcKer,lram ur en nytla - ii Friska Viljor, som "berg|5" oct .'lr en .ooK' en tung roman I
snart är i tvåån.'. ncd noteringar, med fotograli- I

* Pr'

Pappa Bror lyssnar intresse- "t. 
t

rad ;å Leif. Hån är .,oliät]." Dct^kiinns på.något.sätt riktigt I
sonen - likastoltsomhanäröver åti 1rä levnadsltonstnarer: nast- I
de andra barnen. Mats - tråd- k;rrlell, Iantbrukaren vanle rran I
gårdsmästaren - oct Geå*i Siggagården - $c.L1 och de.80 I
litt med Dick Ålv6rus i Örn- ' och Bror på älderns höst t
;köldsvik. h;rurnat under samma tak, !

Kommer ni förrcsten ihås att De harvar sin våning, men jag I
Mats tre gånger representerade tror att de har mycket g€men- 

ISverige via VU i traktorplöj- sami att diskutera'
ning?

-- När han kom hem och sa att För båcta lever i rtuet 
ffi:rT:fl Ihan häeat på president de Gaul- nuet' På 

"j'}i 
o"L'

t., 
"a 1"g tiil rtårro.n ;; ;;r-#;- sonen.Leif lika' De är nvfikna på |

denoeintetvättadenhanden. . . det ratta, lrna sattel - de ar 
IMats har skrivit in sig i rullor- , äventyrare'

na som den kanske -ä.t f""å- I
gångsrike plöjaren genom tider- - Jau var,värvad i tre är i mln -
na VM-framgångar i Frankrike ungdorn' s,tut19e som olsrlnK- 

'.Svd- och Noå-Iriand. tionskorpral (furir).. och uq I
* ' 'snubbiande nära att hamna i i

Det var lg60 som Wetrer- Kongo i Leopolds tjänst. Ett re- I
ströms kom tiu Falbygden. årlr geringsbeslut,darnere s999149 |
är född lantbrukare.-.åedan som i sista strlnd den.resan. Jag var -
sjuåring sågs han bakom plogen resltlar,ll'an u-oreoora' I
ia t.---nfr.t pa o""'i. oä"i* .P:lblu:H'9"!-"8',j"-{!Tl:- |
huslän-ska actenhn finns där utbilclnmg ":1.:l "1 ."9.T l"t -
fortfarande. Bror förblev iord- tlruRselev pa bjatlåIrd lstärlel l
brukare - ett tag i L.ne-tlå*.tä- , - Stl gick jag tillbaka till fä- |
stad vid Uddevalla och en lång ' der-negarden' I
tid i Skepplanda. Där arrende-- flalltelr...av slaxlen welter- r
rade han först en gård under ba- slrom,ar sJoKaprener' I
ron-silrverschiord - kopte_den ;"Y3r?::fff:!3ål?'"o.nn" !

- Unciersexårdrevjagd"s"-l lgd,gtta skrrvs redan iandat på |
utclm en lantmannaaffär -ftir att lvl3llo:c.a:. . -., . , , I
pressa Centralföreningens pri- y v€ci hander elter r r\-JoDoer'' i
ser, Dessutom har jag varit föie-- tttn..,"o" 

stannar jae vtterli !
'"',ä$ffi-:"i :ö"'J:Häå?:- ru l::r"',rulsh,* i
"'1?::i::1i"il,,o"o,"u *,,,r "B#;;;;, ;;; ;; i
huvudsakliga sysselsärtning. En fyiler g0 blir det fesl på Mallorca. I
hembvgdsresa till FalbvFden öet måste I'iras. I
i9c5 var i viss mån avgörande BASSE 

=för flyttningen till den här bvs- r_---Jden (Roges*torp och senare $;-try
tarp).

l. .rw-[rnöKIND -trL

I Komrnllai+Gpflar+irerirffökfnd
, öäntern, moderaterna och social-
demokraterna i Frökind anordnar
tillsammans en informationskväll i
Lokal Frökind på torsdag kväll' Ut-
redningschef Rune Hermansson
redogör för låns- och kommunPla'
.nerlnqen.

Ett möte wtt minno,se. z,qfto-71.

,,DET FII\I\S El\ AVEI\TYRAR.E
T VAruE GEI\ERATIOI{. ))

Det var fest hos "Valie" i Kin-
narp häromdagen. Hyresgästen
Bror Wetterstr'öm, 90 år den 14
februari, hade besök av sonen
Leif, 38, utlands-svensk och
"äventyrare" av stora mått. Le-
if har tagit sig ett sabbatsår och
tillbrineat delar av det hos en
syster och svåger i örnskölds-
vik, men när detta skrives har'han 

återv-ärt hem d.v.s. till Mai-
lorca. FT-medarbetaren kom
lagom för att få vara med om den
improviserade avskedsfesten -
höra dialogen mellan far och
son, två månniskor ur olika ge-
nerationer lika nyfikna på livet.*

- 90-årsdagen skalljag fira på
Mallorca.

Det såger Bror och vi tror ho-
,nom. När han var 83 fyllda stack
han iväg ftirsta gången. Det har
blivit tre turer till Mallorca sedan
dess, en till Kanarieöarna och en
till Ibiza.

Den största anledningen till
resandet på ålderns dagar har
varit sonen Leif, som till helt ny-
ligen var produktionschef inom
Vingresor och Club 33 för jus{
resoi till de nämnda orterna.

I Det finns en äventyrare i
v:irje Wetterström-generation
och jag hoppade helt enkelt av
jobbet efter nlo högst intressanta
år.

Det säger Leif, som i mitten på
60-talet var en kille i karriaren
inom det militära. Han hamnade
1959 på I 15 i Borås efter att ha
lämnat kadettskolan som kurset-
ta. Studenten toq han på Hvit-
feldtska i Göteborg 1956 äch fort-
satte sedan med universitersstu-
dier en kort tid. Hann med ån
tvåa i tyska bl.a.*

På I 15 avancerad.e han titi
löjtnant, men hoppade av efter
sex års militärbana - vi skrev
året 1965. Fick jobb som plats-
chefsassistent på Mailorca
samma år och började också där
klättra pi stegen - blev plats-
ghef för Vin'4:esor och produi<-
tionschef för regionen Mallorca,
Kanarieöarna och Barcelona-
ornrådet.

Nio intressanta och lärorika år
med många minnen. Och du
skall veta att det är en vanföre-
stälning det här att svenskarna
dricker speciellt mycket starka
varor utomlands. Det är helt en-
kelt så att svenskar och även
danskar bor på hotell som ligger
i närheten av nöjeseentrum och
följaktligen syns de ofta på väl-
kända restairranger och- andra
etablissemang. Svenskarna iir
populära där och de som bor på
Mallorca vet genom turismån
förvånansvärt mycket om vårt
land.

De har lärt sig förstå vårt
språk, ändå är inte Mallorca så'
,lsvenskriktl' -somL_-vi i!]anrl tror.
DaFgår en s-ve-iFk pa var tjugon-
de turist - der år-långt flL. en-
gelsmän clär.

Produktionschef för ett rese-
Iöretag * det är stress. det är
fritt _men ansvarsfyllt jobb, tan-
kejobb. praktiskt ;obb.*_

Valdemar Johansson

Leif hoppadeäv. Av nytiken-
het på annat här i livet.

-- Jag har lägenhet därnere.
Där' har jag mina grejer. Jag
känner mej hemma när jag
kommer dit. Den spanska julen
-- spanska ögon, nyår och allt
det dår - du vet. Nu åker jag
hem.
Men ändå inte för att stanna. I
maj kommer jag till Sverige
igen. Repövar i Borås och stick-
er sedan i juni till Sinai. Där vån-
tar en FN-tjånst som major eller
översteiöjtnant

Leiftrivs och anser att han re-
dan hunnit med nrycket här i li-
vet.

- Man lev'-r bara en gång
(fast det tror jag inte) och jag
känner behovet av att firrna nya

-ll: St4l4'st.

*
Han var nyfiken och fram-

gångsrik redan sorn ung student
och militär. Spelade som
17-åring i juniorlandslaget i
bordtennis, vann senare laq-SM
i fälttävlan för I i5. Där var-han
också framgångsrik orienterare
- så spelade han fotboll för Wäs-
terhov i div III.

- Det var så vackert här. Ås- I
le, Xarl-eby, och hela kultur- Ila rdskapet. Det tilltalade r

* 
neJ' 

I
.Bror.har haft många strängar Ipa sln tyra och tör att göra ho- I

num rättvisa borde vi ta del av I
all', det han bevarat genom åren. II minnet, i anteckningar och ;
sarnlirrgar. Låt mej bara-nämna !
något: ,- -_ I

nommunfullmäktige - ordf. i I
olii,-a perioder - ett 30-tal år, för. !
ceniein en kort tid. för dåvaran-, Irie högern längsta tiden, hem- I
värnscnef i 20 år. frimärkssam- |
lare med 26.000 märken och I
släktforskare av rang. I

- På mors sida har jag an- !
tcckningar sen l40o.talet. - I

nerrngerr. Z^IO.A.
Slutarps samhällsförenin g
kallar alla inom samhället boende
till extra sammanträde i Stiftelselo-
kalen på onsdag kväll. Föreningen
har fått svar på sin skrivelse tiil SJ
angående stationshuset och nu skall
en diskussion följa oeh ett eventuellt
beslut för att orn möjligt rädda sta-
tionshuset från rivning.

Bror Wetterström.

Leif liletterström.
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Yärden för fi
it

fi -^.t2.500 hortafi
lfobaksvarortillettvärde natten till onsdage". U"- i{!j

av minst 2.OOO kr samt 5OO der samma natt gjordes {i!f
kr i kontanter har stulits även ett inbrott i en ma- ffi
vid ett inbrott i en livsme- skinfirma i Å"r"p. ".h noli- ffi
dersnrrär i srutarp under 

::l#"xl*ä.1'ri":#' tr,ll
!iii:i!::j;:ttl*tl.{liii:.ii.lj! ligger rahon.. Mu,, ha' ä,'- rri;

Kinneveds
I nu rnga spar'

Genom att bryta upp en
dörr på baksidan till affä-
ren i Slutarp fick tjuvarna
fritt fram till alla lokalite-
ter. Tydligen har tlet en-
dast varit tobaksvaror och
kontanter sotn intresserat.
Av det stulna är det mesta
cigarretter rren åven pip-
tobak och cigarrcigarret'
ter saknas. Vidare lade rju-
varna beslag på ell Par \äx-
elkassor som tillsarnrnans
innehöll c:a 500 kr i kon-
tanter. Surnrnan bestod i
huvud"ak av växelrn-r nl'

Vid inbrottet i mashin-
firman i Å"."p kom gär-
ningsmännen över 100 kri
kontanler som föfvarades i
en kassa, samt en tratteri-
laddare, värd c:a IOO kr.

Genom olika kontakter rned be-
rörda jårnvägsmyndigheter hade
man nu kommit så långt att ett
sammanträffande med parterna
diskuterats. Mötet beslöt att uppdra
åt styrelsen att ordna denna träff
med representanter för SJ. Det be-
slöts även att företrädare för Falkö;
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 skri-
velse skulle tillställas vederbörande
för en ev. ändring.

Vidare har SJ i dagarna meddelat
qtt styckegodstrafiken vid
Asarp-Kinnarp skulle nedläggas
fr.o.m. den 1 juni 1975. Denna åt-

Skördefesr i Slutarp
I söndags var det skördefest i Slu-

tarps Missionshus, Det var en god
tillslutning av lyssnare. Barbro Jo-
hansson hälsade välkommen och
var mötesledare. Enoc Maqnusson
från Gnosjö var gästtalare. fran för-
kunnade Guds Ord på sitt fångslan-
de sätt. Ungdomssängarna lrån
Asarp sjöng evangelium om Jesus.
Efter predikan och sång var det
dags för en kaffepaus. Alla lät sig
väl smaka. Skördefesten avslutades
med en kort appell.

Renault 15 TL 1972
grön, 4.000 mil

KINNEVEDS pastorat: Kinneveds
1 

kyrka: Atla H. dag 19.80 Musik- o
lminnesgudstj, Hagnerud; tisd g.30

o 14 KB i LF; onsd 15 Slutarps syf,
Ingrid Adamsson; fred 12.30 min o' jun i LF. Vårkumla kyrka sönd
10.30 högm, Hagnerud; onsd lg
förs.afton i Bygdeg. Börstigs kyr-
!a A. H. dag 14 högm, Hagnerud,
kören, 14 ssk i prästg; sönd l0
gudstj i Döve förs.h, Malmensten:
onsd 14 Börstigs syf, Inga Holm;
torsd 19.30 kbr h Paul Gustafsson.
Brismene kyrka Alla H. dag ll
!ögm, Malmensten, kören; torsd
14 sym, Birgit Fransson, Dalborg,
19.30 kbr h paul Gustafsson,

. Kringlarp.
Kinnarps Miesionshus: Sönd.

9.45 ssk. Tisd. 18 UV-möte.
Slutarps Missionshus: Sönd. 9.45

ssk tAlla Helg. dag se Åsarp).
Torsd. 17.30 UV-möte; 19.30 Ordet
och bönen, Barbro.
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Renault 16 TL
röd,4.100 mii

Renault 16
blå, 8.400 mil

Renault L12 TL 1973
blå, 2.500 mil

Renault 4
grå, 5.600 mil

Renault 4

blå, 5.200 mil

1972

1969

1972

1970

1973

1967
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AB Bil & Motor
SLUTARP

Telefon 0515/333 30 bost. tr41 00

pastorat
infordrar härmed anbud för
uppsättning av takränr-ror på
ekbnomibyggnader. Tid för ar-
betsutförande och ev. upplys-
ningar lämnas av underteck-
nad, Hallagårdsgatan 4, Slut-
arp.
Enligt uppdrag.
Sven Andersson,
tel. 0515/336 63.

Centerorg an isatione rn a
inom Kinneved * Briåene - Vårkurnla inbjudes till information
om "Hur fungerar vår kommun"? tisdagen den 5 nov. kl. 19.30 på
Pensionatet, Kinnarp. Medverkande: Bengt Fransson, Äsarp.
Tag med vänner och bekanta.
Välkomnal r

Slutarpslior och SJ-folk
träffas för diskussion 'hL:rvt'

om stationshusets öde
Slutarps sarnhållsförening hade i risdagskvåll ett extrå samman-

träde dår den eventuella rivningen av stationshuset behandlades.
Sedan planerna på rivningen blivit kånda tillstållde samhällsföre-
ningens slyrelse SJ-distrikret en skrivelse där man protesterade mot
denna åtgärd från Statens Järnvågars sida. Man framhöll att b1'gg-
naden var en av de äldsra i samhället och dänned också hade ett
kulturellt värde och förordade i sin skrivelse en försäljning ar fa-.-
tigheten till seriös spekulant för användning till bostad.

aaaaottatoaooaa(}}()ataaa+t$

gärd berör också Slutarp, som l.n.
hämtar sitt gods i Kinnarp. Man be-
slöt att hos järnvågsmyndigheterna
protestera mot den försämrade ser-
viee, som ett sådant beslut innebär.

En hänvändelse till gatukontoret
om utsättande av container inom tät
orten Kinnarp-Slutarp hade för-
anlett hälsovårdsnämnden att På-
peka vissa brister betråffande sop-
kärl av godkänd typ. Mötet ansåg
det inte vara samhällsföreningens
skyldighet att åtgårda denna sak
gentemot samhäll$invånarna'

Familjegudstjönst i Kinnarp
I söndags var det familjeguds-

tjänst i Kinnarps missionshus.
Många av barnens föråldrar hade
följt med, till hela familjens guds-
tjänst. Anders Sigfridsson hålsade
välkommen och var möte€ledare.
Barnen medverkade med mycket
sång. Barbro Johansson talade till
barnen med hjälp av åskådningsma-
terial. Lektionen handlade om mis-
sionären. Alla som tror på Jesus
Kristus ska vara små missionärer i
vardagslivet. Familjegudstjänsten
avslutades med en kort appell till
barnens föräldrar.

Opel Rekord 1900 1971

röd, 4.500 mii

Opel Rekord Car 1969
beige, 10.900 mil

vw K70
blå, 2.000 mil

vw 1600 1966
blå, 9.300 mil

Saab 96 V4
blå, 9.200 mil

BMC 1300

/ b]å, 800 mil



Tolv personer de
flesta med kornrnunal-
politiskt förflutet - ha-
de rnött upp i Lokal
Frökind på torsdags-
kvållpn, då tre av ortens
politiska partier - s, rlr
ochc-hadeinbjudit
till .infor4gtion, i .&qm;
muplrleneringsfr'ågor', .., ..

* Eijrr__infnmq4ou*l&*svj* -

utställning sorn åskåd-
liggör planeringsfrå-
gornas innehåll: arbeteo
rnark oeh miljö, trafik-
försörjningen, Frö-
kindsborna riktade ock-
så intresset rnot den eg-
na ortens trafikförsörj-
ning,spnsh-!F.{!lr,r ..,i. ,., 1

, . Allan Ahlqvist. väl-,'
komnade den lilla,.9.|la-;
ran intresseradå - det:
regnigao btåsiga vädret

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

Rune Hermansson gav en redo-
qörelse över Planeringsfrågorna:
äen fysiska riksPlaneringen - hur
vi skall hantera vår natur den re-
gionalpolitiska planeringen' som

Eehandlar den ekonomiska utveck-
lineÄnochmiljOfrågorna och därkom-

-r?Jt"rt"" i FaIköPin g- i nom t-ort
Eomm-e; att ta ställning till öttTiträrF
de-förslae. Det skall vara länsstyrel-
sen till handa före I dec. Den tredje
och sista biten i den här planerlngs-
kedjan är den regionala trafikPla-
nerinqen. som snurrat ett varv ocn
komrn'unerna sagt sitt. Där hade det
böriat hända en del - ett förslag
finns t.ex. att landstingen skulle
överta ansvaret för den regionala
och kommunala trafiken.

Pendlarprotrlemen
De Frökindsbor som kommit till

informationen, studerade också ut-
stiillninesskärmarna. Man ftiste sär-
skilt vikt vid att det från Kinnarp -
Slutam pendlade 138 Personer var-
le aaÅ iil Falköping. Inom kort
upphö} en fabrik och fem Personer
till skall börja pendla.

Man var-inte särskilt nöjd med
oendlarnas situation - de kör egen
bil ell." åker med någon annan,
därför att kollektivtrafiken är inte
ordnad. Det går inga bussar På de
tider då de flesta börjar sina jobb'

Någon föreslog en utökning av
stads6ussarna till KinnarP - Slu-
tarp. Det har enligt uPPgift en an-

nan tätort i kommunen också gjort
men lokaltrafikstYrelsen har inte
någon möjlighet att ordna bussar i
allä kommunens tätorter. Kommu-
nen har ännu inte visat intresse att
lösa pendlarnas trafikproblem till
och -från kommunens tätorter'
Stadsbussarna går med en stor för-
lust varie år och fordonen - tre

stycken - är gamla och en amng

rnde utredningschef
Rune Hermanssone sorn
oekså visade den skärnr-

th-l'r-
Det sågs att det våxer mårkli-

ga saker i vår Herres hage och
mårkliga saker- våxer det fak-
tiskt också i hr Äke Gustafssons i
Slutarp trädgÄrdståppa, Hr Gus-
tafsson sådde ringblommor i vå-
ras och resultetet blev en aning
besynnerligt, Visst kotn det upp
ringblommor, men upp kom
ocksA den ellt överskuggande
växt som hr Gustafsson här ses
tillsammans med. Ingen vet vad
det år för en växt, men den ver-
kar vara släkt med de lianer
Tarzan brukar klänga omkring

slllna.---iJittatlttittg".t om nämnda plane-

rinesfrågor fortsätter sedan tlll
Åsårp. Va.tofta, Gudhem och Sten-

riåtpi but följer en förslagslåda med

""fr'!ft". den nyligen avslutade vis-

"irtgen 
i b!!lr-o!.etet fanns där 3-4

rRöKtND - _ F
För:amlingedelcscrade S/rr-X'
i Klnneveds partorst
har beslutat om en oföråndrad ut-
taxering av 0,50 per skåttekrona,
som fördelas på två kassor, prået
iön, boatiillskassa och pastoratskas-
sa vilka församl, del nu beslutat att
ii.".Å. Oo" l/1 1975 sammanelå till
en kases kallad Kinneveds Pcsto-
ratskassa dår det antagna budgeh
förslaget balanserar på 319,490 kr'

Bland utgiftepocterna kan nåm.
nas att 0.6 ner skk, eller 17,000 kr
går till ungdomsverksamhet camt att
20,000 kr avaåttes till en renove-
ringsfond för paotoratets fastighe-
ter,

Då Börstigs pråstgArd sedan den
1 okt, stått obebodd beslöts att uthy.
ra denna med reservation för even-

i lyckades rnan faststölln tlen
II o*kot.tn*r idtrrtitet snmti-

l. dig6t som anhörign under-
I rÄttades orn olYckan.
I Oly.kot inträffade .. 

rc
I SOO nr nori' r'm iarnvags'

| ö"e.gån*"n i SlutarP'

tuellt beslut av domkapitel om ånd"
rad disposition av pråstgården,

Beslöts att uppsätta takrännor å
Prästbolets, Kinneved, ekonomi-
byggnader samt en kohplettering
med takrännor pA övriga lönebostål-
len.

samrnånstötning€n slung-
ades 48-åringen uPP På
rnotorhuven och i vindru-
tan. Strax innan han På-
kördes hade en sjukskö-
terskar, som strax innan
lagt rnårke till att rnannen
vinglade ut i vägeno Passe-
råt honorn. Hon såg i
backspegeln att en bakom-
vlrande bil icke lYckades
nndvika kolliuionen. Kvin-
nan stannad{t och $Prång
frrrm till den Påhörden men
kunde enbart konstnlera
att lran reclan var dörl.

Den omkomne är bosert i
Borås rnen arbetade tillfiil'
tigt i Falköping.

Polis från FalköPing-.kal'
ladee tilt Plateen nch vid de

, efterföljande under*ök-
I ningarna vissdc tlet ci5 ntt
: -"tttt*tt icke trnr några
' identitetshantllingar På

ett dygtt eft{:r olYckan

i t.pi." med "folkets röst"' 
I

::

I A[h"lstottahelgen I Klnnevodr
i Daåtorat
I ' Mugik- och minnesgudstjänsten i
i Kinneveds kyrka samlade en futlte'r' Alltrrqvsqr nJr^s ts.r!'

I lig menighet på Allhelgonakvällen.
i Kinneveds kyrkokör utförde "Ave
| .rortrn Cornrrs" av W, A. Mozart.
| "En evig oförgånglig fröd""En evig oförgånglig fröd"

sv A. Runbåck såmt qiöng.

psalm 144 och 424. KYrkoherde S.

b. Hagnerud predikade samt höll
minnestal över de hådangångna.
Rektor Bengt Kjellström utförde
som orgelsolo Adagio i g'moll av T,
Albinoui samt avelutåde den stäm-
ningsfulla guds{iänsten med O'

Lind.berga "Gud qi sitt tryckta barn l-rorgaier", I

Trafrkolycka
vid Slutarp
48-årittg
förolyckad

48-årige Erik Christi-
anason från Borås för'
olyckades då han påkördes
av en persontril strax norr
om Slutarp vid l9-tiden På
fredagskvällen. Christans-
son gick av någon anled-
ning ut i vägbanan och en
bilist, hemmahörande i
Vara, hade ingen chans att
undvika en kollision. Vid

Inbrotr I Lokrl FröHnd
Lokal Frökind i Slutarp har fått

tiuvbesök under natten mellan sön'
dag och måndag, Vederbörande
har brutit upp en dörr som leder till
köket och inne i lokalerna har ytter-
ligåre tre dörrar brutits upp, Inget
har dock stulitE.



FM
I torsdags spelades tredje ronden i

Falköpingsmästerskapet: Börje Persson
- Inge Persson 1-0, Bengt Andersson -
Evert Eriksson 1-0, Anders Ebenfelt-
Sten Johansson 0-1, Dan Fogelberg -
Dan Nilsson 1-0, Gustaf Ebenfelt -
Torbjörn Ägren 1-0, Kjell Lennartsson
- Tomas Gidmyr 1-0, Alf KjellaDder -
Lars Håkansson 1.-0.

I dag sp-.las 4:e ronden: Inge Persson
- Evert Eriksson, Linnar Pettersson -
Börje Persson, Bengt Andersson - Arne
Berglund, Anders Ebenfelt - Gunnar
Karlsson, Olof Darivs - Dan Fogelberg,
Dan Nilsson - Gustaf Ebenfelt, Torbjöm
Agren - Kjell Lennartsson, Tomas Gid-
myr - Alf Kjellander, Sten Johansson
och Lars Håkansson har frirond.
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rnindre är stationen olön-
sam. Detsamma gäller bil-
jettförsäljningen. Ett visst
antal triljetter måste såljas
varje dag. I Floby säljs i
genomsnill tre biljetter per
dag.

rtet säger chefen för
Skövde SJ-bandistrikt Bör-
je Lönn till FT med anled-
ning av SJls rationalise-
ringsplaner som bl,a. in-
nebär att Floby mister sirl
tågrrafik.

Äver Åsarp och Kinnarp, som ly-
der under Borås bandistrikt, skall
enligt SJ:s planer raderas bort ur
tidtabellerna.

Ännu ett samhälle som ligger illa
till i sammanhanget är Stenstorp,
vars siffror för godstrafiken pekar
mot det faktum att också Stenstorp
löper risk att förlora godstrafiken. 

'

Beslut om godstrafikens vara eller
inte vara i Stenstorp torde bli aktu-
ellt först nästa år, medan SJ redan
fastslagit att övriga indragningar
skall träda i kraft den första iuni
nästa år.

Negativt
Falköpings kommun informera-

des häromdagen om SJ:s rationali-
seringsplaner.

Kommunstyrelsens ordförande
Erik Andersson:

* Visst måste rnan förstå SJ:s
målsättning att få trafiken lönsam.
Självklart kommer vi att ta upp är-
endet till diskussion och denna dis-
kussion torde med all säkerhet ieda
till en skrivelse där man från kom-
munens sida ställer sig.klart negativ
till SJ:s planer. Jag kan inte tänka
mig annat.

Fråga i riksdagen
Med anledning av att fyra statio-

ner är hotade inom Falköpings
kommun har riksdagsman Bengt
Börjesson (c) stäillt en enkel fråga till
kommunikationsministern. Han
frågar om statsrådet är berett att
medverka till att planerade ned-
läggningar av eller inskränkningar
av driften vid järnvägsstationerna
inom Falköpings kommun inte
kommer till stånd.

- Jag skall få svar nästa torsdag,
och statsrådets svar får ligga till
grund för eventuellt fortsatt age-
rande från min sida. Men visst är
det tokigt av SJ att som i Flobyfallet,
r'ältra över trafiken på kommunen
med den motiveringen att trafiken
är av lokal karaktär. Och detta i ett
expansivt samhälle som Floby!

Enligt vad FT erfar skall även den
godstrafik som i liten skala finns i
Odensberg dras in helt. I Fåglavik
kommer alla fortsatta möjligheter
till av- och pastigning alt upphöra.
Dessa två stationer är i praktiken
redan indragna. Vad stationen i
Vartofta anbelangar berörs den
icke av SJ:s indragningsbeslut. An-
ledningen till att Vartofta mister sin
station beror på att linjen kommer
att fiärrblockeras.

o

Flohy, Aqarp

raderas hort
ur tidtahell

- Vi måste ta !änsyn till
lönsamheten och se över al-
la mindre stationer, För att
dessa skall få bibehålla sin
godstrafik fioåste denna ut-
göra mirrst fem ton in- ocL
utgående per dag. Är den

r6h,
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SLUTARP
Trevl. enfamiljsvilla
byggd 1970 och inneh. 4

rum o kök, hall, badrum
o wc. Altan. Vidbyggt
garage. Källare m. bl.a.
gillestuga, tvättstuga,
hobbyrum o. pannrum
m. oljeeldn. Hörntomt
om c:a 1.100 kvm.

Kinneveds
Rödakorskrets

Syauktion

hålles i Lokal Frökind onsda-
gen den 13 nov. hl. 19.00. Mrrsik
av en grupp ur Barbanells Bro-
kiga Band. Barn medverkar
med sång. Kaffeservering, lot-
terier.
Gåvor ocir påket mottages med
tacksarnhet.
Alla hälsas välkomna"
Rödakorssyföreningen

Gammaldans
i Lokal Frökind
lördagen den 9 nov. k|.20.30

Musik LARMS
Medlemskontroll. Servering. Vålkomnal
Ingen förhandsbeställning av biljetter.

Frökinds GDV
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F.AI'.NT?
Hur ska det gå med Frö-

kindsbadet? Frågan är in-
Ilamrnerad, samhällsföre-
ningen i Slutarp har reage-
rat rned amper skrivelse till
kommunen och vid onsda-
ge.ns KS-sammanträde tog
kommundelens represen-

4lv-?q-

Badminton o
Bilfirmorna-Kinnarps Kont.möbler I
*-l

Sven Anderssonlsture Widlund _ Stie
Broberg/Leif Cusravsson 15 *7 tS_9.
Sven Andersson - Leif Gustavsson
15-12 14-15 8-15, Sture Widlund - Stie
Broherg 15- 4 15-8. 1zfipl\. t

FRöT{INT}
t4vlq-

Syauktion i Kinnarp-Slutarp
Kinneveds Rödakorskrets' syf<i-

rening håller på onsdag kväIl syfö-
reningsauktion i Lokal Frökind. En
grupp ur Barbanells Brokiga Band
sl'arar för ert musikaliskt inslas och
ba--n medverkar med sång.

tant Arne Olsson (c) upp
frågan. Från kommunsty-
relsens sidia ber man nu fri-
tidsnämnden skynda på
rned sin utredning om fri-
luftsbadens lokalisering
inom komrnunen.

Några pengar till nya fritidsbad
finns inte med i 1975 års budget och
det år föga troligt att Frökindsborna
får sitt bad inom det närmaste året.
Ingen vet ännu vad fritidsnämndens
utrednins kommer fram till - om
det skall bli bad i både Åsarp och
Kinnarp-Slutarp eller bara i en av
tätorterna.

Frökindsbadet som inte kom
igång att byggas och vars väsentliga
delar ligger "nerpackade" i en Ia-
dugårditrakten, kommerkanskeald-
rig att bli verklighet. Det har före-
kommit kritik mot anläggningar av
det hår slaget i andra kommuner -
man har där helt enkelt haft tråkiga
erfarenheter av den bassängtyp
som Frökinds llonrrmun anslog
300.000 kr till och inköpte. Stads-
planen i området var tid tillfället in-
te klar, och det finns de inom kom-
munförvaltningen idag som hävdar
att Frökind handlade brådstörtat.

Man ville särna ha ett friluftsbad
* ett snabdt beslut och inköp av
bassängdelar skulle "binda upp"
den nya kommunen. Frökind är i så
fall inte ensam om alltför snabba !e-
glut inför den - som många ansåg -
hotande kommunsammanläggning-

TIDNINGSBUD
för utkörniug av Falköpings tidning i SLUTARP,
KINNARP, ÄSenp med glesbygd, anställes snarast.
Tillgång tilt bil nödvändig. Jobbet är ATP och semes-

tergrundande. Bileisättning.
Slå en signal till oss så 1år Du veta mera.

PRESSENS SAMDISTRIBUTION, FALKöPING
Tel. 179 50 eller 179 86 efter kl. 17.
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Fastighetsägarnas lcrav
prutades rned 97.OOO!
Dom i expropriationsmålet mellan Falköpings kommun och tre fastighetsägare i

Slutarp meddelades på onedagen av fastighetsdomstolen vid Mariestads tingsrätt.
Domstolsförhandlingarna, sorn blottade stora motsättningar mellan parterna betråf-
fande prisfrågan, hölls i Lokal Frökind den l8 och l9 september.

Målet rör faatigheten Slufarp l:61, trestående av en yta av sarnmanlagt cta27'OOO
kvm och med en byggnad uppl'örd på området. Kommunens avsikt är att använda
fastigheten tilt bl.a. industri- ocr bostadstryggnntion, Vid förhandlingarna i Lokal Frö-
kind förklarade säljarna att de ville ha I9O.OOO kr i ersättning för området, medan
kommunen endast ansåg sig kunna tretala 60.000 kr.

Fastighetsdomstolen bestärnde nu att de tre ågarna förpliktades att till kommunen
avstå Slutarp 1:61 och att kommunen i löseskilling till fastighetsägarna skall utge
93.000 kro alltså en prutning med närmare 1OO.O0O kr!

FRöT{IND EI

R/( -auktionen
. r . t i\ltt.il-l;LnorlnSaae
/ 
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7O.tct Hronor

Kinneveds Röda Kors-sYförening
hade i onsdags sin sedvanliga auk-
tion i Lokal Frökind inför en talrik
oublik. Barn från orten framförde
iörelsesånger, trevligt och förtju-
sande under fru Astrid Anderssons
ledning. Fyra flickor från Barba-
nells brokiga band underhöll med
vacker sång och musik. Glad och
humoristisk roPare På auktionen
var Sven Andersson, Lofsgården,
som fick publiken med På många
fina inrop, bl.a. ett sängöverkast
som klubbades för 310 kronor.

AuktionsinroPen tillsammans
med lotteriförsäljningen inbringade
6.?5? kr. Dessa medel går oavkortal
till nödlidande och välgörenhet.

LIiFTGPVÄRSSKYTTtr Än

1972

1972

1966

1973

1973

1970

1972

1973

POPULART I I(IN,\ARP "!k

lade runt Svante Wilgotsson

Kinnarps lF
Ärsfest den 23/11 -74 kl. 19.30 i
LoKaMoKlncl.
Anmälan om deltagande tel.
333 47 senast den 16/11.

Välkornnal
KIF

Kinneved
Axtorps förs.sal fredag kl. i9.30
berättar kh Hagnerud om sin
tjänstgöring i Lappmarken,
ljusbilder. Välkomna.
Pastorsämbetert lq/tr_?ri-

I källaren till en arr pensionärslä-
genheterna i Kinnarp smäller det
ganska rejält på fredagskvällarna.
Anledningen är att Kinneveds skyt-
teförening då ägnar sig åt luftge-
värsskvtte.

Vi besökte källarlokalen i går
kr,äll och kunde konstatera att det
var ordentligt fart på verksamhe-
ten. Två senior- och 28juniorskyttar
var samlade kring gevären. Alla
kunde självfallet inte skjuta samti-
digt, rnen så småningom fick alla av-
lossa sina femton skott.

På juniolsidan var det alltså full
[art. medan ordföranden K-G Ahl

nog tycker att det kunde vara fler
seniorer. Välkomna alltså även ni
äldre till luftgevärssk5,'ttet i Kin-
narp.

Medehalet bland junrorerna är ca

4O-talet varje fredagskväll och det
har l-ränt att deltagareantalet varit
över 50. Juniorskyttarna är mellan
sju och sexton år gamia, och de iles-
ta är rnellan tio och tolv år garnla.

Satsningen på Iul'tgevär verharr ha
varit riktig i Kinneveds skytteföre-
ning. Innan föreningen för tre år
sedan började med verksamheten
hade man 40 medlemmar, nu har
man 90. Ökningen har fått till följd
att klubbledningen räknar med att
trtijka verksamheten med två lag tiil
åreis Skaraborgsserie. I fiol hade
man två junior- och ett seniorlag, i
ar hoppas rnan på tre resp. tvä lag.

BEG. BRA BILAR
Renault 15 TL
blå, 4.400 mil
Renault 16 TL
vit, 4.500 mil

Renault 16 TL
röd, 9.800 mil

Renault 6 TL
grön, 4.000 mil

Renault 12 TL
blå, 2.500 mil

Renault 4 L
blå, 5.200 mil

SLUTARP

Telefon 05151333 30 bost. 141 00

Volvo 142
grön, 3.?00 mil

vwK70
blå, 2.000 mil

Fiat 128 1973

grön, 2.500 mil

Opel Rekord 1900 1971

röd, 4.500 mil

BMC 1300 1973

blå,800 mil

Ford Combi 1968

röd, 13.000 mil

s'^åif9-Kandidat 1


