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VALKOMT{A TILL S/(OLATT IGtrIY!

kornrner
nasta år?
Orn
fritidsnämrrdens
hudgetförslag vinner gehör hos budgetlreredningen så kan äntligen Frökindsbadet paekas ur
'omalpåsen" och byggas
upp, Anläggningskosrnadeina har beräknats till
463.000 kr - en surnrna
som fritidsnämnden äskar
för 1976. Frökinds f.d.
kommun köpte en badanläggning i juli 1973 för
f 40.658 kr. Hittills har betalats 93,772 kr men något
friluftsbad har Frökindsborna inte sett till ännu.
I)et blev kårvt för l-rökindsbadet i och med storkommunens tillkornst.
Fritidsnämnden
har
gjort en ny utredning och
konstaterar att anläggningslcostnaderna idag
uppgår' till 463.000 lir
rnen att kornmunen kan få
30-procentigt bidrag från
Naturvårdsverket. Nettokostnaden hlir 296.000 kr
eftersom Frökinds f.d.
kommut redan betalat en
slant. Driftskostnade rna
beräknas bli e:a 55.000 kr
resp. ?7.20O beroende på
olika alter.nativ vad gäller
personalfrågan. Intåkterna
beråknati för en "normal"
sornrnar till B.OO0 kr.
Forts på sista sid
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Välkomna till skolan rgeni Pa iaicien ar ciet iiiisynsiärare Thomas Pettersson och hans iårarkolleger i Kinnarp
som välkomnar eleverna till skolan.

I dag börjar skolan - för
eleverna. I går hörjade den
för lärarna som samlades tili
planeringsdag. lade upp hös-

tens arbete. bekantade

sig

med nya liiroböcker och träffade nya och gamla kollegor.
Bilden är från Kinnarps sko-

la, Kyrkerörs rektorsområde, där programmet på

planeringsdagen. var ungefär
detsamma som i övriga sko-

lor: man samlades i lärarrummen och efter genom-

gång hölls gemensamt kolle-

gium. För Kinnarps del ägde
det rum med övriga lärare i

rektorsområdet i Kyrkerörskolans bibliotek och sedan
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var hela kollegiet inbjudna
till kaffe hos rektor, Bengt
Kjellström.
Mer skola på insida.

Giftloser i Shitääp
Hot rnot tätorten?
Häleovårdsnämnden

i Falköping har i en rnånsd känt till att giftiga

kemikalier

förvaras
mycket vårdslöst i närheten av den tomt, där
det brandhärjade Slutår'ps llöbler låg.
Nämnden tog av någon
anledning inte upp
ärendet vid sitt senaste
sammanträde. trots att
kornmunens miljövårds-.
rngenJor
Stephan

Ottersten lärnnat en
skrivelse om giftlagret.
Kemikalier förvaras i
plåtfat, många i ett
bristfälligt slutet skjul
och några utanför direkt på markeh. Ett av

kull rinner gifter ut på
marken. Upplaget lig-

,ger inom ett skyddsområde för vattentåkt!
Grundvattnet kan vara i
fara. Stephan Ottersten
ser rnycket allvarligt på
giftlagret i Slutarp.
Jag skulle inte vilja vara
ansvarig för att till exernpel trarn kom till"skada,
säger han.
Stephan Ottersten
skrev tiII hälsovårds-

nämnden den 24 juli
där han förklarade att
det förvarades flytande

kemikalier

i

2.Oo-litersfat på Slutarp
Odegården l:46 i Kin-

nalp.
- Faten är placerade
direkt på marken och

faten utanför skjulet är
trasigt och stöts det om-

utån närmare tillsyn av
ägaren. Innehållet i faten har ej exakt kunnat
fastställas trots kontakter med leverantören,
Svenska Shell. Kemikalierna användes bl.a. vid
plastframställning.
Efiersorn sanitär olägenhet kan uppkomma
föreslog hr Ottersten
hälsovårdsnämnden att
ålägga fastighetsägaren
att redovisa fatens innehåll och att anvisa annan
ur hälso- och rniljösynpunkt båttre förvaringsplats.

lllen

hälsovårdsnämn-

den tog inte upp ärendet till behandling vid

sitt

augustisamrnantråForts på sista sid

Forts från sid

de. Det diskuterades på
toredagen vid bygg-

nadsnämndens sam--'
m-antrride. Resultstet

blev doek att man över-

lät åt

hälsovårdsnämnden att handla.
Under tiden står faten

utan fullgod tillsyn. Häl-

sovårdsnämnden har
möjligftet att ingripa
och låta produktf.ontrollnämnden - f.d. gift.
nämnden - att analysera innehåIlet.
å
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Giftlagret i Slutarp.
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Billigast för kommunen
blir det förstås att o'bussart
Frökindsbor, .Åsarpabor
folket i Börstig, Brismene
och Fivlered rill Odenba-

det i Falköping mellan den
lO juni och 20 augusri. En
hadbuss dagligen i ?0 da.

gar mellan den
I

I

eödra

kommundelen och Falkö-

ping skulle kobrs *56.000
kr - då slipper mäh kapita-

linvesteringen.

Men då kanske

det

kommer krav från andra
kommundelar om badbuss,
anmärker utredarna.
Fritidsnämnden har
godkänt utredningsförslaget.
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[Yu blomrnar
asfalten
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Giftlagret i Slutarp
måste forslas bort
orn serrast två veckor
ka ämnen som finns i de

Senast den lO september skall giftlagret i
Slutarp vara borta. Hälsovårdsnämndens ar-

gift-märkta faten. Dessutom står faten orörda

sedan

betsutskott beslutade
vid ett extra sarnrnanträde på måndagskvällen att ålägga ägaren till
fastigheten Slutarp
Odegården l:46 att se-'
nåst detta datum ha
forslat bort kernikalielagret. Nämnden

Att

hälsovårdsnämn-

den inte tidigare tagit
itu med giftlagret i Slutarp har sin förklaring.
Hälsovårdsnämndens

nrdförande Olof Muregård förklarar att miljövårdsingenjör Stephan
Otterstens rapport om
giftupplaget kom rnitt i

framhöll det faktum att

lagret be{inner sig

möbelhusbran-

den.

på

semesterpe

skyddsområde för vattentäkt som särskilt all.
varligt. Man vet inte vil.

rioden och

togs därför aldrig upp
på hålsovårdsnåmndens
au

gus ti s arnrna n trä de.

Men hälsovårdsnämn-

dens arbetsutskott har
nu i stället ågerst snabbt
och om två veckor skall
gifttunnorna Yara borta
från det kånsliga områ'
det i Slutarp.
Trots kontakter rned
leverantören har hålsovårdskontoret inte fått
exakta besked om inne.
hållet i faten. Kemikalierna används bl.a. vid

plasttillverkning

oeh

skall enligt uppgift stelna om de tappas ur faten. Men någon garanti

för att giftiga

ämneh

stannar ovan marken i
händelse av att de slip'
per ut finns inte.
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Utanför Gunnar Wilgotssons
aff;ir i Kinnarp ligger en asfalterad parkeringsplats. I kanten av
denna har en solros självsått sig

och växer med obändlig kraft

rakt igenom asfaltslagret men

kanske var asfalten ovanligt
mjuk denna varma sommar.
Som syns är det en imponerande

blomma, mer'än Gunnar Wilgotsson-hög.
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Meddelande
från Slutarps EDF
fr.o.m.

1975.09.01

tjänstgör elektriker Bengt Ivarsson, Äsarp, tel.

501 78 som linjemontör hos Slutarps elförening. Från samma da-

Den sedan förhistorisk tid
odlade bondbönan växer stor
hos Märta Ahl, Granelund i Kinnarp. Trots den torra sommaren
kan hon presentera en balja på

34

centimeter. Och de andra går

inte av för hackor heller. Märta
liar inte sett en så stor bondböna
tidigare. Det har ej heller Horisinnfan

I
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tum har jourtjänsten för elföreningarna i Grolanda, Slutarp och
Å"arp sarnm"rlkopplats och skötes gemensamt av Erik Lindberg,
Grolanda, Bengt Ivarsson och Rolflvaisson, Åsarp. Abonnenterna inom Slutarps elförenings område torde vid ev. fel kontakta
Bengt Ivarsson tel. 501 78, telefonsvarare.finnes.
Styrelsen.
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Kinnctrp tuppad,e i toppen
oftn, 1 lmotVultorp
Kinnarps chanser att nå i
kapp Våmb i toppstriden på div
V Södra Skaraborg minskades i
o. med det oavgiorda resultatet i

Valtorp på söndagseftermiddagen. Hemmalaget kvitterade
Kinnarps 1-0Jedning när det
blott återstod en mirrui av en
match som dittills bjudit på tät
och ra{Ilande fotboll med Kinnarp som spelförare. 1*1 kan
alltså inte sägas vara ett rättvist
resultat, om man betär'rker att
det var gästerna som den här
söndagen exponerade den bästa
fotbollen och spelade sig fram i
frrna chanser framför Bengt Andersson i Valtorpsmålet.
Valtorp hade oturen att redan
efter fem minuter få stoppern
Lars-Erik Svensson justerad.

Det skadade knäet höll inte. I
halvtid utgick också Lennart
Andersson för en armskada, Det
här betydde att Valtorp fick möblera om i sin uppställning och
kttnde väl irrle rikr.igt mäta sig i
s.jälva spelet med sina gäster. Vi
får dock inte glömma att Valtorp

hade chanser. Det gälier inte
minst "Sågarn" Andersson rned
stolpskott i slutminuterna av första halvlek och ett tillfälle att ee
hemnralaget segermäet sekunderna efter kvitteringen. . . !
Det blåste kraftigt under första halvlek. Valtorp hade vinden
i ryggen, men kunde inte utnyttja den favören uianjag tyckte att
även då odlade Kinnarp det bästa spelet.
Det var framförallt Thomas

Westerberg som var framme i situationer, framör ValtorPsmålet
och han borde kanske slagit till

med en eller annan fulltråff.

Frågan är förresten om det inte
var en straffsituation när han i
26:e minuten krokades upp av
en Vaitorpsförsvarare.

Kinnarps ledningsmål föll i

77:e minuten En hörnboll från
Bosse Melander blev svår att
fånga för målvakien Bengt Andersson som dessutom attackerades av "Blecka" Georgsson.
Det hela slöt med att bollen landade i nätmaskorna.
Kinnarp såg ut som ett segrarlag. Högg snabbt och ettrigt med
"Blecka" och Thomas W mot

Valtorpsförsvaret, men så i

slutminuterna presenterade sig

Torbjörn Westerling, som efter

en frispark klippte till med klu-.
överrumplade
Thomy Pettersson. Och det som

rigt skott, som

hånde några sekunder senare,
kunde som sagt slutat med Valtorpsseger genom bäste anfalla-

ren "Sågarn" Andersson. Hasse
Johansson i mittförsvaret och
Nisse Lundh på mitten var an-

nars de båsta Valtorpskorten

den här dan. Och vi får inte heller glömma reslige, greppsäkre

Bengt Andersson mellan stolparna.

Vad hade då Kinnarp? Jo,
som helhet en piggare spelande
kedja där "Blecka", Thomas W,
och Bosse Melandel skiftade positioner och rörde om i Valtorps
bakre led. Men kanske var det
inte så helt med mittfältsjobbarnar som med"undantag för Staffan Nielsen inte kom upp till båsta spelstyrkan. Kent Bengtsson
och Tony Persson spelade bäst i
bakre ledet.
En av de allra främsta på planen var domaren Nisse Larsson
från Skövde. Cirka 200 kantade
Lars-Eiik Svensson - Valtorpsstoppern - fick lämnä planen efter fem
minuter. Är kanske borta från spel hela hösten. En l<näskada har förvärrats.

Brovalla.
BÅSSE

"Blecka" Georgsson attackerar Bengt A.
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Slutarps poring mot

Kinnarp tände efter paus
Slog Vartofta med 5-2

Ed,st,tira !
Slutarps

IF tog på söndags-

Andra halvlek-:rrflrtr def hemrnalaget sonr kom igång prå all-

förmiddagen sin andra poäng i
pågående div VI Falköpingsgruppen genom att på Tångavallen spela 2-2 mot Edsvära, som
också tillhör bottenskiktet av serien. En poäng var i alla fall ett
framsteg för Slutarp, som redan
i förra omgången oroade Floby
och möjligen går mot en hygglig
höst. Kvatitetmåssigt var det annars inte någon större tillstållning och resultatet spegkir i stort
vad som hände på planen. Det
varjämnt "skägg", åven om den
ena av Edsväras fulltråffar var
en skånk av Slutarpsförsvaret.
Bäst i hemmalaget var mitt-

l-2

P-O Gustafsson samt Roger An-'
dersson i anfallet. Kent Larsson
i gästernas kedja tillhörde de
tongivande spelarna på planen.
Roger Andersson inledde med

Kinnarp tog sin andra seger

i rad genom att besegra Vartofta med 5-2 efier O-l i
paus. Första halvlek var det
gåsterna som visade upP det

bästa spelet med fyndiga
kombinationer och en hel del
farliga skotr mot mål och O- I i
l7 min. var välförtjänt genom
G. Allansson.

I 20 min. var det

återigen farligt frarnför Kin-

narpsburen, men målvakten

T. Pettereson räddade grant. I

3l min, klacksparkade

en

Vartoftaspelare aningen utan{ör stolpen.

backarna Kjell Karlstedt och

rar oeh i 5 min.,liler":det l-I
genom B. Georgsson som lossade stora kanonen' llen gästerna kom igen och i 16 min.
tog man åter ledningen med

genom R. Sandblom, men
2-2 blev det
i 21 min. genom R. Jansson ( i
misstänkt offsideposition) 3 - 2
B. Georgsson 25 min. och 4-2
sedan rasade det.

1-0 efter sex minuter på nick
efter frisparkspassning från

Christer Stenqvist. Efter 31 minuten nickade Kent Larsson in

Molander efter 3l minuter

och slutligen 5-2 Westerberg
i 38 min. som sköt stenhårt i

l*1, som följdes av 1-2 i 34:e
minuten. Det var åter Kent

måI.

Larsson som höll sig framme och
snappade upp bollen ef'ter slarvigt passningsspel från en uteförsvarare till må[vakten,
Sluiarp sprang ofta in i de
offsidef?ill or som gillrades av

Det var väl ingen vålspelad
match men inte direkt ful hel-

I€r trots sex varningar, fyra för
Vsrtofta två för Kinnarp. I 43
min, blev Sandblom i Vartofta

utvisad efter påhopp av en
Kinnarpsspelar"e. Hur aom

Edsvära nren Roger Andersson
lyckades i den 25:e mihuten nå
kvittering efter en tilltrasslad s!
tuation, där en frisparksboll efter stolpträffletade sig ut till Ro-

helst, Kinnarp vånn råttviEt
och år med i toppstriden.

Cirka l5O perconer tittad€

på

i en skön sommarkvåll.

Leif Lund. Skövde.

tillbelåtenhet.

dömde
CARLOS

"Blecka" rycker fram på Kinnemo

ger.

t'i i5 e,i*la

Jan-Olof Oskarsson, Ardala,
var en ny och angenåm bekantskap som domare.

It ki clg-zd

Oj' avd nåra KinnarpsmåI. Bengt Andersson

-

Valtorpsmålvakten

-

BÅssE

hade ånglavakt.

Annorlund,a glimtar
frå,n Frökind,
I

eller
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Vådan au ntt ha en redaktör
till granne
Som bekant förekommer

sign. Båeee allt emellanår

'rred Glimtar från Frökind i
FT:s spalter, Det år glimtar
från Slutarp - Kinnarp med
närmaste omgivnlngar, om
det dagliga livet på ssmhål-

USA;s näst äldsta
lingpar härstammar från
Kinneved! Det är Oscar
och Erik Berg som just firat sin 88:e födelsedag i
familjekretsen over there.
Oscar och Erik Berg utvandrade som l?-åringar
till USA och slog sig ner i
norra delen av Stilla
Havskusten. Erik bor

kvar där, närmare bestämt i Seattle medan
Oscar är bosatt i Spn Jos6

i Kalifornien. Om födeisedagsfesten hos Eriks
dotter och svärson har

tvillingarna meddelat till
brorsdottern i Falköping,
Mildred Johansson, Näs-

let, om grannar och

vön-

ner, hundar och katter och
annat.

Allt är - som våra låaare,
inle minrt i Slutarp-Kinnarp, noterst - noga regi-

,strerqt, Det framgår av följande o'annorlunda glimtar
från Frökind", eom vi mottagit och på begäran åter.
Red,
det var -68, kom redaktören Johansson utflyttande från staden

till Slutarp med fru, barn och en
redan då gammal Volvo, men
utan hamstrar och fiskar. Han
började snabbt göra sig hemmastadd, hälsade och pratade
vånligt med folk i aff?iren eller
varhelst han träffade en inföding
som

komma skullel!!

*

Alltnog, han började sina "Glim-

tar från Frökind", folk i stugorna läste och tänkte att "dä va la
sköjit att vi har fått en redaktör
här ute sum skriver um 0ss",
och närde säkert en stilla förhoppning att han eller hon skulle
"komma i tinninga" en gång.
Han, Johansson alltså, började
lite försiktigt med sina relationer
till "Ingrid på station, Bengt och
Gustaf i affärn och Bil & Buss".

As for os the Berg brothers know, they ore the second

oldest twins in ihe United Stotes, o distinction thoi
Oscor, left, ond Erik ore hoppily celebroting ot their

88th bi*hdoy par!, held Soturdoy evening ot o
restouronf in Jock London Squore. The Swedish-born
poir come to the U.S. os teen-ogers ond settled in the
Pocific No*hwest. Eric remoins in Seoille ond Oscor
lives in Son Jose. This yeoi's porty hosts were Eric's
doughter ond son-in.low, Violo ond Burdeen Mebust of
Alornedo.

glimtarna och så är det fortfarande.

Ja, vi kan snart inte göra någonting utöver det vanliga föyrän det kommer på pränt. Har
någon en sommarstuga som hgn

gästar och taket låcker, så får
vården skämmas i nästa nummer av tidningen. Får han se en

annorlunda träningsoverall i
kvarteret. rusar han till skrivmaskinen. För att inte tala om
löven som har dalat ner på hans
tomt från våra träd.
Vi bävar faktiskt inför hösten.

*

Erkännas bör dock att Johans-

.För några år sedan, jag tror

Ingen anade väl då vad

så

lick vi grannar utgöra stoffet till

ger.

tegården.

Double Celebrdtion

fungerade och imor var rar,

Frökindsborna tyckte det var
trbvligt med någonting annat än
reportage från tältmöten och !yföreningsauktionerna, han kände sig alltmer säker i sadeln oeh
gick folk närmare in på livet.
Många kommunbor skymtade i

spalterna, läsarna myste och
väntade på Johanssons nästa
krönika. Slumpade det sig så att
inqa hamstrar var lösa, Volvon

sons giort bra insatser också,
t.ex, skriverierna om att få en
container fljr vårt avfall, vilket vi
också lick. Att jag åndå i förra
veckan höde hans midsommarstång och julgran(!) till tippen är
en annan historia,..

Förrsten sliall Johansson ha en
senkommen men dock välment
eloge för att hans utejulgran lyste upp i den mörka vintern ända
framåt påska, åven.om han spara' på strömmen sista veckorna.

*

Ja, vi får väl dras med Johansson här i Slutarp, på gott och
ont, men tånk på, gott folk, att
han ser och hör allt, inte bittida
men sent. Han har alltid block
och penna i fickan.

Visserlige4 har Volvon slutat
rulla _ ÄTfEN EN LÅNG TÖL
JETONC HAR SITT SLUT -

men ersåttaren låter inte så dåligt den heller. Ser Ni en blå

Volkswagen (reg.nr. utlämnas
å begäran) gå inomhus och
stanna där tills faran är över, i
dubbel bemärkelse! Träffar Ni
Johansson, hälsa adigt, besvara
ev. frågor om hälsotillstånd, väder och vind o.s.v, men ingenting mera. Klä Erinte utmanan"
de, rör Er försiktigt och framför
allt - håll reda på Era löv i höst.'
IITSATT GRANNE
p

Elcedalen var bäst i Kinnarp
Trq,,,fullträffar av Anders J.
Ekedalen gjorde ett nycket
bra framträdande på Kinnemo i

Kinnarp på lördagseftermiddagen. Seger med 4-2 mot ett
Kinnarp, som hade stora probiem med passningsspelet, var
en välförtjänt framgång för gästerna, som den här gången presenterade en tremålskytt i backen Anders Johansson. Anders
blev något av matchvinnare,
rnen ändå är det frågan om inte
herrar Kurt Ailner och Christer
"Kungen" Adamsson var tungan på vågen den hår eftermid-

pressade "fötter".

-*

skull får vi inte glömma Leif
säkertmålvaktsspel,

Jonnl' Graaf - fint tandemPar samt stiil going strong, botrlekaren "Boggie" Johansson. Men
ingen föll ur ramen. Ingen går
säker för ESK - i höst. Tro mej!

Kinnarp får minus för

ett

ler frärnst andra halvlek.

Så

var kungar.
Det var en jämn och fartfylld
kamp under den första halvie-

niånga bra boiispelare har intg
rått att så nonchalera'det här
med att siå bollar på korta
sträckor.
Avsaknaden av Kent Bengts,
son i mittförsvaret var rnärkbar.

skall inte Kinnarp risas, men lagets agerande efter rast var, orn
inte vemodigt, så i alla fall obalanserat osäkert i passningsspelet, där inte ens tvåmetrarna
landade rätt.

*

Det var en tuff match. Många
kampmoment, där signal från
domaren krävdes. Högt tempo.
Jag förstår att rättskipare Lenriart Wilgotsson tyckte att han

mittbackarna Uno Pelsson och

vårdslöst passningsspel. Det gäl-

hafi en jobbig eftermiddag. -

Svåraste femrnan i år. Fristadsdornaren visade gula kortet fy'ra
gånger. Det är inget ått säga om.
Det år inie heller något att sågå om att han missaele några

stora talangerna i

Anders Johansson presente-

leken slöt med 2-2-mål

i

neth ändå var båst när nu Tony

Kinnarpspojkarnas kamp mot
toppen har kommit av sig. Då

en nägot mer

ringer folk och frågar efter
matchresultatet istället.
BÄSSE

nedgång. I!{ittfältet fjuttade och
då blev det inte heller något anfallsspel. av, där åndå Roland
Jansson visade talangfullt spel.

Itif-oT''.:Å

Jul" där hon livfullt skildrat-,'hur
det var på Falbygden förr" samt

$i lfve rslra nds

Testamente

handlat om handboll. Thomas

testamente

llerr

*

frisörmästaren som sköter Kinnarpsuret, hade knappt
fått igång klockan när 2-3-målet
föll. Ekedalens Anders slog tiltr
igen - på frispark. Situationen
som föregick fullträffen föraniedde
Kinnarpsprotester..
SOLKLAR offside. Nej, sa domaren som följde spelet med argusblick och såg varifrån bollen
kom. l)en kom trån en rö. . . - en
Kinnarpare alitså.
Sen följde en bottenperiod av
Kinnarp eller det var kanske
snarare så att Ekedalens vind i
seglen gav laget framgångar i
själva spelet. Alla var bra i Ekedalen under en lång period.
Vann nästan alla bollar - lodrätt
och vägrätt. Kinnarpspojkarna
trampade vatten och passade så
snett och galet som om man haft
kullerstensgata att gå på. Ändå
hade gänget häng på 3*3 under
slutperioden. men all diskussion

klipptes av när "Boggie" Johansson med hela axeltrvcket
gick över ända

i

85-e minuten.'

En Kinnarpare välte honom och
domaren hade inget val. Straffen iandade i nätet - 2-4. Och
målskytt? Ja, den här eftermiddqgen var det Johanssons dag.
;:;:::;:;:::::::::::.:.:;:::;:;:;:;:;:;:;:::::;:;:.:.:;:.:.iiii:.iii

skrivit berätl,elser som kan hänföras
till folksagor. lrjfj

rrtriseri n g,

KINNARP

rninuten av Thomas Westerberg. Han hittade en lucka i
ESK-försvaret och fick fuliträff
på bollen - det var nästall ett

fick bollen förbi muren och i nät.
Elegant, faktiskt.

He

i uq0
flU.K,NNAGIUAilIIET

öppnas åter, efter siukdom, måndag den 1/9

42:a

vikskott, så skulle vi sagt om det

Våstergöt-

ra dolm stora uppdragen.
90 personer krlng Kinnerno.
En sämre siffra än väntat, men

minuter. Thomas Westerberg
var upphovsmannen till kvittc-

ring" Han vältes över ända och
på straffen gjorde "Blecka" Georgsson inget misstag.
1- I följdes av I -2 i 35:e minuten. Ahlners fina framspeining
kunde inte gärna missas av Jonny Blank. IJen jämna första halv-

Erik Andersson, Lofsgården, Kinnarp. Jubilaren är född i Kinneved.
Ester Andersson har under årens
lopp aktir-t deltagit i olika kommunala angelägenheter, och var bl.a.
medlem i Kinneveds kommuns biblioteksstyrelse. Då Kinneveds
kommun den 1jan. 1952 övergick till
Frökinds kommun var hon ledamot
i dess första uppsättnine
av kom-Utöver
munfullmäktige.
f o-mur.la uppdrag har hon ägnat sin tid åt
ideel verksamhet och var I sln unqdom med om att bilda NTO:s Kiineved-avd. Kinnarps kykliga syförening har i henne haft en intresserad och verksarn medlem.
Ester Andersson har oekså lämnat. otaliga bidrag till ',Falbygdens

land. Rörlig och med ett domar
intellekt som är värt att ta vara
f'å. En kille som kommer att kla-

blygsam försvarsroll. Tillfållig

rade sig efter 20 rninuter. Det
var en riktig frisparkskanon sörn
gav 0-1. Glädjen varade i sju

maka till frarnlidne lantbrukaren

Lennart lVilgotsson är en av de

Kenneth Palmqvist kunde ini,e

i

- 85 år fyller den 6 september fru
Ester Andersson, född- Gciransson,

närsirider på nittio rninuter.

axla hans mantel, även orn KenPersson hamrrat

s

*

fälilde avgörandet, men för den

Pergson

som

l,t,

Thomas W. och "Biecka fick ingen tidsfrist. ESK-försvaret var
pang-på när de såg de här komma kutande.

Ekedalen var bra i Kinnarp.
De båsta är nåmnda - de som

dagen. De slet, passade och
greppade helt mittfältet. Båda

ken och för prestationerna då

Etablerade "stjärnor'"

Så Anders var där igen med sina

85 år

Kammarkollegiet har godkånt

av pensionären

Emil
Sanfrid Olausson, Brismene. Enligt
detta skall 15.000 kr överlämnas till
ålderdomshemmet Frökindsgår-

den, Kinnarp, att anvåndas till
trevnad och prydnad, 5.000 kr till

Brismene kyrka att förvaltas av
kyrkorådet och användas för kyrkans framtida behov. 500 kr till

Brismene Missionshus och 700 kr till
en privatperson. Resten av kvarlåtenskanen skall tillfalla Stiftelsen
Kinneveds församlingshem.
Han avled i januari 19?5 utan an-

nan arvinge än allmänna arvsfonden.

-

El., Slutarp
har bytt adress och finns nu på

Falköpingsvägen 7
Kommer i fortsättningen att be-

Behållningen var ca 33.??5 kro-

nor.

t-i 7ll"'rtl-

lngvar Gustafssons

C

driva elarbeten i samma utsträckning som tidigare med
service och installationer.

Gamla som nya kunder hälsas
välkomna.
Ingvar Gustafssons El.
Tel. 333 69

SIutarpsbo.".

STL]TARPSBO
,ATOMBYGGARE'

Forts från sid

S

avslutat ett intressant, annor_

lunda arbete. Han har näm_
ligen byggt en modell av en
transformator till etr aromkraftverk. Modellen skail visas i Europa på vandringsutställningar och första plåts

blir Genöve.

Kraftverket

skall visas upp tillsammans
med en modell åv etr atomkraftverk - ett komplett aggregat med andra ord.

Det är Knivsta Transfor_

mator AB i Oskarshamn som
står som beställare. Den 1?
juli började Hadar Levrnson
det omfattande arbetet, som
krävt många timmars arbete.
Till sin hjälp hade han dels

ritningar, dels fotografier

och som kompletterin! fotostatkopior från Asea på en del
detaijer. För att komma till ett

riktigi resultat har

modell_
byggaren tvingats räkna om r

skalorna och det har varit
både knep och knåp. Men
beställaren har varit nöid
med jobbet - Hadar har visat upp det ett par gånger
under arbetets gåns.

det här modeilbygger

".H"d.l!*^
e-tter
en^förfrågan av efr ingenjör vid

Änlvstaloretaget.
.. .-Jag kundJläsa ritningar och har
tlctlgare sysslat med konstruktioner
i samband med mitt arbere rnom
snickeribranschen. Mitt intresse var
egenulge_n pä den mekaniska sidan
och jag tick tittftille att utveckla en
del, inle min_st under åren på fabri_
ken här i Slutarp (Slutarps möbel.
industri AB).
Det blev något av en hobby där
med konstruktion. Det blev mer ån
en hobby eftersom vi vet att Hadar
Levinson sökte och fick patent på
en limningsmaskin. Och -i .Hadars
snickarverkstad i hemmet finns *a_

Hadar Levinson visar modellen till en transformator till ett atonrkra{'l'verk

Hadar Levinson i SlutarP,
sedan et[ år tillbaka Pensio-

när och under

många,
f

lördagsmatchen på Tånga-.
vallen höll Slutarp ställningen
jämn intill den 55:e matchminuten då Trädet tog ledningen
ganska välförtjånt genom Klas
Westermark som med ett vackert skott via ena stolpen förpassade ett inlågg från högersidan i

r

nät.

Från första halvlek kan vidare .
noteras att Trädet hade de flesta
oCh bästa chanserna. Bland arinat Ola Turesson missade fiäniför öppet mål och hemmaliirsvaret råddade vid ett par tillf?illen
på mållinjen.
' Annars öppnade Slutarp
starkt och de första tio minuterna av matchen gick i deras favör

detta mål med ett välplacerat
skott.

Efter detta var Trädetvinsten
inte hotad i nämnvärd grad och
det var endast ett par framstötar
av Roger Andersson som i viss
mån oroade det segrande laget
som några minuter före slutsignalen fastställde siffran till 3-0
genom Hans Golnick som nickade i en hörna.

skrivelee titt Hälsovårdsnämnden i-Falköping begärt arr lag-

ret skall få vara kvar. Enligt
skrivelsen ör kemikali eria

ofarliga. Produktkontrollniimnden -har undersökt två
ämnen för oss och man har
funnit elt vara ofarligt men
man ställer sig tveksam inför

d.et andra. Det kan ha vissa
nsxerr såger Stephan Otter-

sten. "'miljör.årdsman.' på häl_

sovårdsköntoret.

Hälsovårdskontorets upp-

gifter om kemikalierna iiilProduktkontrollnämnden
baseras på i nformation från
tillverkaren Svenska Shell,

Risker med det åmne, som betecknas som i viss mån miljöfarligt, föreligger framför allr
om kemikalierna låcker ur eller på annat sätt hamnar utan-

för fönaringsfalen.

rekt kontakt med det.
Den l0 september har hälsovårdsnåmnden på nytt sammanträde och kommer då att
behandla "giftfrågan" i Slularp. Enligt rad som uppgivirs
för FT är man inre helt-säker

på om andra kemikalier

Nåmnden komrrier trolictvis

atl kräva lÅst urrymme förförvaring av kemikalier, som kan

vara miljöfarliga,

på qlt problem inte saknats, kan
nämnas ati Hadar hade stora svå-

att.få tag i lämplig skruv.
lgfeler
l-lll SlUt lvcke.les
lyckades han j Ä-1,i,,^l^-

han - A"rkivator
ställde
lå]t9u
_med erforderligi antal.
""pp
uch
i gär
lick beställaren sin modell
modell
*En Slutarps-formad Äi,dell
som

skall vandra i världen.

BÄSSE

Trädet hade en ganska jämn
besättning, där Torbjörn Ivansson och,Yngve Bagnarsson i fyrbackslinjen kan ges plus samt

Turesson som jobbade föiedömligt på mittf;iftet. Laget fick
Bengt Fagersson justerad efter
femton minuters spel vilket betydde ett visst avbtåck.
I hemmalaget övertygade-Ar-

tillgång och för denna lagdel gäl-

ler att man kämpar matchen
oförtrutet matchån igenom.

Framåt var det såmre ställt och

det år bara Roger

Andersson

som kan ges godkänt betyg.

ne Ekbom i målet och han visade
Domare var Kurt Gillberg, Gti_
återigen ätt han är en talan g at.-- tene som får ett hyggiigt belyg.

räkna med. Försvaret hade för
öwigt i Bengtl\ndersson.l goa

ut-

över de två som kontrollerats
$_1n. i skjuler i Slutarp.

ranslormatorn är tili övervä-

Ol.9

Medlet

kan ge frätskador på r,ex händerrra om man kommer i di-

Lågspännlngsgenom_
torrngen är byggd i koppar och vissa
oelar av aggregatet är i aluminium.
-Jobbigt, men intressant.
Det år Hadar Levinsons syn på
,
den här modellen. Som ett exämpel

nes onödig men korrekt straff
som hemmaförsvaret ådrog sig i

ledning för Trådet med 2-0.

fnnehavaren av det bekanta

kemikalielagret för irlasrrillverkning i Slutarp har
i en

gande delen byggd i valnöt. I nåeot
fd.l h.* furu använts och allt är
sparrrane-.ra.t.

några större chanser. En till sy-

Därmed var i stort sett saken
klar, Klas Fröman svarade för

i

har omlattande beställningsarbete.

"1-c'.tr

andra halvlekens 25:e minut gav

lcvar
Slutarp?

moJlrgt

men uian att de kuncle skapa

.

blir

skinell .utrustning. sonr gjort de1
-tor honom att ta ett sådant

många :ar r crksatt; inom
träbranschen, har i cla,garna
Forts på sid l0
'1 t5 f ^

Slutarp höll Trädet
i en dryg halvlek
I

i Ciftlagrer

GESON

ffi|s-.-c>n1 _ r>1

.

Climtar .från
I{innemo

FRöKINT}

Go morgoni

Det var invasion i Kinnaro i tisdags. Dom kom från Åsarp, Vartofta, Yllestad, Börstig," Slutarp
med flera orter. Dom tog Kinnemoidrottsplatsen i Kinnarp - i besittninq. Och dom - det var södra
rektorsområdets alla duktiga fr!
idrottare som gav sig i kast med
liten boll, sprang en väldans massa meter, hoppade höjd och längd
så det spratt i hela kroppen. Ni
*skulle
:
teit'vilkeh ingdomlig entusiasm so'm liod,i'i:dagpn - hi skuile
sett engagernanget. Det var värt
mer entiq än en smutsig tbtbollsmatch mellan Ekedalen och Kin-'
narp. Det tyckte säkert också herr

t ).i-. ,1:i - Il

350 FRIIDROTTSSTARTER
PÅ TVÅ TIMMAR.../
son V 49,18; 2) Christer Svensmn K 4?,35;
3) Peter Thor Å 42,35.
liipning 6O m åk 5 flickor: 1) Birgitta

Ärsklasserna 4, 5 och 6 inom Söd-

ra rektorsområdet - d.v.s. Kinnarp, Vartofta, Ä"""p och Yllestad
- hade på tisdagen friidrottstävlingar på Kinnemo i Kinnarp. Re-

Svensson K 9,7; 2) Anneli Ek
Ingela Ekbom K 10,0.

F-inal: 1) Per-Erik Pettersson V 9,1; 2)
Patrik Evertson Å 9,5; 3) Jörgen Blanck

K
.

utomordentliga _arrangemangen var
avklarade oå två timmar.
I årsklass 6 hittade vi två unga,
som tog tre titlar var, nämligen Ingegerd Persson, V-artofta, och Mi-

sken som en sol när han klockade
tjejer och killar på 60 meter löp-

ning" Dagen till ära kom han till
Kinnemo icke iklädd Bamse. men

47,30.

Kaet åk 5 flickor: 1) Karin Jakobsson
Z; Eva-Karin Johanson K 24,60;
3) Pia Wallin Y 24,40.

beisegrare.

Ä zt,to;

Hår är resultaten för de tre främ-

sta i varje gren:

Höjdhop_p

6O

Svensmn K 9,9;3) Ola Jakobsson V 10,2.
Löpning 6O m åk 4 flickor: l) Anneli
Stenvall Y f0,0; 2) Britt Karlsson V 10,4;
3) Catharina Nyberg V 10,4.

ämne. Karin och Thomas är'
hoppexperter vid det här laget
och borde naturligtvis anlitas i

Löngdhopp åk 4 pojkarr l.) Krlster
K 3,77; 2) Ola Jakobsson V

större sammanhang.

*

Svemson

Peddy Persson var den som

sköt skarpt på Kinnemo den här
förmiddan. Som "gammal" rniliiär
vet han när det är dags att smälla
av. Han har precisionen kvar , det var bara några av sexans tjejer
som tjuvade.
- Men tjejer i den åldern har
bråttom.
Det vet Peddy också. Så han
laddade om och sköt på nytt. Att
vara starter i löpning - det är lite I
rutin också. Peddy har varit med T
förr. Träningsoverallen också. Vill

3,41;3) Peier Thor Ä3,22.

Längdhopp åk

Karlsson

Y

4 flickor: 1) Britt

3,28; 2) Maria Svensson K

3,18; 3t Maria Karsåker V 3,16.

Höjdhopp åk 4 flickor: 1) Katarina
Nyberg V 105; 2) Maria Svensson K 100;
3) Solveig Andersson

._Höjdhopp åk 4
i*, r!*:,

.P.,,,4;,,

#w

V

100.
1)

poj}sr:

Ulrik Fred-

'

FT:s Galapeter träffade
,..,,$,

son. Aktiv pensionär i skoll
Med rötter i Grolanda och

Löpning

riksson V 105; 2) Mikael Waliin K 100; 3)
Sören Friberg K 10O
Ksst åk 4. flickor: 1) Carina Gård K
19,80; 2) Anneli Stenvall Y 19,20; 3) Britt

Karlson V

18,90.

Kaat åk ,[k pojharr 1) Ulrik Fredriks-

*,-.i

f;,,#:$

,rF

i&

F

,

.*: ;l

den här förmiddaeen Evert

borg K 9,3.

Ulrik Fredriksson - ett löfte

|l::atll

::r,

Jag mmnas.

Anna-Kain Svensson K 105.
Löpning 6O m åk 6 pojkar
Final: 1,1 Mikael Davidsson Å 8,?; 2r
Mikael Darius K 8,9; 3) Christer Grön110: 3)

,fi 8::&d $ Fr :+

:r
s

,,S'

åk 5 pojkar: l) Patrik

Evertsson A 125l'2:l Bernt Andersson V
120; 3) Jan Ahlqvist Å 110.
Höjdhopp åk 5 flickor: 1) Katarina
Lundgren K 123;2) Karoline Calsson K

n åk,l pojkar
Final: 1) Eddi Björk Ä 9,8; 2) Krister
Löpning

åk 5 pojkar: 1) Patrik

Kagt m liten boll åk 5 pojkar: 1)
Per-Erik Petlersson V 50,50; 2) Patrik
Evertsson Ä 49,95: 3) Nils Larsson V

Evertsson, Äsarp, tog i femman två
titlar var, medan Ulrik Fredriksson
från Vartofta var fyrans ende dub-

spelt funktionårsstab. Så var det
också i år. Helt plöisligt stod jag
där i längdhoppsgropen och bredvid mej fanns Karin Kjellström.
Hon har funnits där så länge jag
minns. Förmodligen är hon född
med måttband. Thomas - han
överste tillsynslårare härute - har
år efter år höjdhopp sorn tillvals-

9,7.

Längdho-pp

-Evertsson A 388; Z)-Bernt Andersson V
386; 3) Jan Atrlqvist Ä 349.
Långdhopp åk 5 flickorr 1) Ingela
Ekbom K 342;2) Susanne Ölander K 340;
3) Irene Anderson V 340.

kael Davidsson, Äsarp. Per-Erik
Pettersson, - Vartofta, och Patrik

*

Når Södra har friidrottstävlingar presenterar dom alltid en sam-

K 9,8; 3)

Löpning 6O m åk 5 pojkar

sultaten som uppnåddes ligger tiil
grund för tävlingen mot övriga rektorsområden senare i höst. Sarnmanlagt gjordes 350 starter och de

skolvaktrnåstarerr Marthel som

välk1ädd.

I

6O m

åk 6 flickor

FineL 1) Anneli Johanson K 9,3; 2)
Katarina Ärlig V 9,5; 3) Gunilla Johare
son V 9,7.

Långdhopp åk 6 flickor: 1) Ingegerd
Persson V 3,64; 2) Petra Lind V 3,60; 3)
Anne Gustavsson Y 3,57.
Längdho-pp åk 6 pojkarr 1) Mkael
Davidsson Ä 3,89;2) Morgan Karlsson K
3,79; 3) Andere Krlsson V 3,78.
Höjdhopp åk 6 pojkar: 1) Michael
Davidsson A L20; 2) Bengi Kiellström K
120: 3) Mikael Svereson Y 120.
Höjdhopp åk 6 llickor: 1) Ingegerd
Persson V 116; 2) Anneli Johanson K
113:3) Mrina Ahl K 110.
Kaet åk 6 pojkar: 1) Åke Kåilleskog V
5r,51; 2) Bengt Kjellström K 50,78; 3)
Magnus Ekmm K 50,23.
Kaet åk 6 flickorr 1) Ingegerd Persson
V 32,?0; 2) laila Hofbauer K 29.90; d)
Anette Einarsson K 26,90.

stad. Men nu verksam i
Med hatten käckt på svaj och er
lika glad garcon som när han fordorndags var en av bygdens bästa

ELIT-idrottare

är de^t älg-dags. och,
_^Me_n snart_
då vill det rill om någon kan övcr-,
tala Evert att sätta sig bakom ka- ,
tedern. Möiligerr om ärevet är på '
skolgårn.
"*t

.

.

Gala-Peter såg många på Kin- I
nemo. Fru Gape hade ögonkontakt med tjejernas höjdhoppsribba '
och herr Grape fängslades av en _
liten boll här den kom farande. Vi i
,

här ute såger Gräjp-det

säger

Pripps också när.dom levererar
veckans back till Bengt i affärn.
Det har jag hört.

.*

Men ni ano'ra skuiie hört Kinnemo-stadions speaker Björkal
brukar susa - det här var storm
över fiållet. Det hördes ända t{,. att det gick bra. Det kunde
åven
Luttra. Fast ändå var det inre ras- Aina vid maskinen inne
pigt, även om jag såg att Ebba tande klubbrummet i kaffedofpå Kinnemo
Persson ryggade tillbaka lite lronstatera.
grann när hon kom svepande på
Solen bröt igenom dän mulna
grusgången för att kolla upp hur
himlen - alla såg glada ut. Även
det gått för dotera. FT kan avslöj+ magister
Knut. Och så var den
iagan slut.

t!i?f'{>q -it

BÅSSE

Mikåel Edvidssoir
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Tomten och Kinnarp
spelade åter oavgjort
Matchen Tomten - KinnarP
blev en jämn och spännande tillställning där lagen hade var sin
halvlek. Efter Tomten-ledning
med 1-0 i paus som blev 2-0
diråkt i andra halvlek kom Kinnarp fint tillbaka och ordnade
slutresultatet 2-2 vilket får anses som rättvist. Även vårens
möte mellan lagen slutade oavgjort, vilket påvisar jämnheten
mellan de båda lagen.
Tomtens ledningsmål anlände
i den 19:e minuten då Jan Nohlgren med en fin krossboll hittade
mittfältaren Giiran Karlsson som
ur högerytterposition rundade
sin bevakare och behärskat slog.
bollen förbi TommY Pettersson i
Kinnarpsburen
Kinnarps farligheter i första
halvlek var signerade "Blecka"
Georgsson som dels Prövade
Staffan Folkesson med ett hårt
skott, dels wickade en Passning
från Tomas Westerberg strax
utanför målstolpen. Om första
halvlek varit något matt så blev
det bättre fart i den andra. Redan i första minuten ökade Tomfen till 2-0. Upptakten var en

dubblerad högerhörna

som
Tommy Pettersson missbedöm-

de och nickade ut till Jan Nohlgren som slog till på volley i öP
pen bur.
En del ommöbleringar i Kinnarpslaget giorde att laget fick
bättre grepp om spelet och i 1?:e

minuten reducerade

Tomas

Westerberg sedan han dribblat
sig in i straffområdet från vänster och med ett fräsigt markskott
sällde han Staffan Folkesson
utan pareringschans. Tio minuter senare kom kvitteringen då.

Kinnarp fick en frispark rakt
fram ifrån nära Tomtens straffområde. Tomtenspelarna bildade mur men lämnade en lucka
åt Bengt "Blecka" Georgsson
som sköt så hårt att mål-Staffan

inte hann ner. Ijnder slutkvarten var Tomten nära lednings-

I
I

A I-,C
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mål och nåir inhopparen Håkan

Andersson i 36:e minuten tåade
bollen i nät trodde man att det
var ett faktum men domaren

Stig Ljung dömde bPrt det till
synes regelrätta målet för offside

med motiveringen att en Tomtenspelare befann sig i offs!
de-position i skottriktningen.
Tomtens andra avbYtare Mats

Folkesson presenterade sig i
43:e minuten då Tomten fick en
frispark. Hans fina skott räddades dock av TommY Pettersson
som dårmed revanscherade sig
för missen vid Tomtens andra
måI.

Tomten kom till spel utan ska-

dade Gunnar Ring,

TommY
och

Fihn, Jan Åke Johansson

Conny Nilsson men ersättarna
skötte sig bra och då främst Olle
Sääf som spelade mYcket vårdat
"som mittback. Bra i fyrbackslin:
jen var också Ove Andersson
som helt tog bort Bo Melander

I
I

I
I

ur matchbilden' På mittfältet I
spelade Giran Karlsson en do- I
minerande roll men åven Lasse l
Lund och Kurt Johansson får

godkänt betyg för sin insats' I
Framåt var Kalle Lund ståndigt
på språng dock utan att ha den
råtta skärpan i avslutningarna.
Janne Nohlgren får trots sin
orörlighet det bästa betyget av
forwards.
I Kinnarp återfanns de främ-

I
I
I
I

l

son, Bengt "Blecka"
på mittfältet samt Tomas Westerberg i kedjan. Vidare kan
konstateras att Gösta Ek var
bättre på vänsterYttern än som
vänsterback och att TonY Pers-

I

Georgsson

son var mer till sin fördel som
mittback än som mittfaltare'
samt att Bengt Persson sPelade
bra som back i andra halvlek.
Domaren Stig Ljung från Hjo
såg inte allt i den situationsrika
andra halvleken men visade ån-

då fin rörlighet och får klart

stod för bedriften.

I laget ingick

Gö-

t

i mittbacken Kent Bengts-

sta

Som vi nämnde i tisdagens tidning

var det Kinneved'.som tos hem se- te Lindgren, Äke Blom, Gunde Jogern i Falbygdsmästerskapet i älg- hansson, Ake Johansson och Bengt
skytte. Det var kvintetten ovan som Akesson.
I ? *5"- 14. i -r

I

FRoKrNd?ro

Lås

/"'efrå

till

giftlager
Hälsovårdsnämnden

i

Falköping
kemika-

har anmodat ägaren till
lielagret

i Slutarp att detta sirarast

skall låsas så att ingen obehörig kan
ta sig in. Dessutom skali e4 redovisning lämnas över de av nämnden
ännu okända kemikalierna.

godkänt betyg för sin insats.
JOHAN

Katarina Lundgren från Kinnarp.
Full fart framåt på Kinnemo. 60 meter för pojkar'

duktig hoppare
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narps Kontorsmöbler är Valde-

trffnktf"U d,emonst ra,tion
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mot rciid,e hanen i Kinno,rp
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röde hanen göre sig

handskas man dock med

åtskil-

knappast besvär hos Kinnarps ligt brandfarligt material typ
Kontorsmöbler! Företaget har skumplast, lacker, trä och lim

drygt 1.1 milj. kr på det
s.k. sprinklersystem, d.v.s. en
satsat

En grop - typ mindre

mar Svensson:
- Vi ser demonstrationen och
övningen som ett mycket lovvärt
och positivt initiativ. Det är
självklart en stor fördel att veta
hur man skall agera i händelse
av brand, vilken form av släck-

ningsmetod jag skall använda
m.m. Genom demonstrationen
får vi också en uppfattning om

swim-

hur eldfängt visst materiel

ming-pool - fylldes med allehanda brandfarliga vätskor såochpåmåndagskvällenhadefö- som oljor, lim, förtunning m.m.

i

brandkåretaget
mängd takduschar. som utlöses rerna i Falköping, Tidaholm,
automatiskt i händelse av brand. Stenstorp och Floby anordnaf
Systemet är redan infört i den en kombinerad demonstration
ry" 2?.000 kvm stora monte- och övning. Ett 40-tal brandmän
ringshallen som stod klar för c:a deltog iillsammans med skyddr.
ett år sedan oeh man håller 1ör ombuden från företaget samt
närvarande på att installera sys- en del frivilliga.
temet i övriga fabrikslokaler' Den praktiska demonstratioDessutom finns det branddörrar nen - soln syntes vida omkring
*-.t1.." de olika..avdelninga.rna - syftade deis till att 96 brandpå fabriken - dörrar som alltid männen och skyddsombuden en
a..tiro.l.
nr++otid Vidare
Virlqra finnc
h,,- Äfinns .,ihL
nattetid.
:it
de olika
bekämpvink om
^h hur
^liL- l-,aLÄmn"Cingd.
traditionella vattenposten ningsmedlen
den
ninqsmedlen verkar, och deis till
med slangen utplacerad här och att snabbt kunna väija rätt bi:_^ var. Så, som sagt, i Kinnarps kämpningsrnedel.
t<^-i^..-;hlarcfrhrilrclnlralcr
Kontorsmöb lers fabrikslokaler T)amnncrroirnnc
Demonstrationen blev ett
I gAre sig knappast den röde ha- praktfullt skådespel som visade
I nen besvär! I tillverkningen bl.a. "skummets" effektivitet.
samråd med

_

Verkstadsehef Bertil Bertilsson:

Brasanvarlikaeffektfullsomeffektiviteten på släckningsmeto-

- Vi

passade på att förlägga

I
I
T

I
I
I

den. Ett par brandsoldater från
Flobykaren - Sven-Olof Moberg och Ove Kari6n - kröp

övningen till fabriken bl.a. därför a1t brandmännen efter den

och begiöt lågorna med skum.
Och si! På någon minut var lå-

fabrikslokalerna. Detta för att de
skall vara förtrogna med lokali- T
teterna i händelse av brand.

praktiska övningen skulle gå
igenom och bekanta sig med

fram mot den intensiva eldbollen
gorna kvävda.
kvåvda.

Vidare demonstrerades

en

Sprinklersystem
Kinnarps Kontcrsmöbler har

brand i skumplast -"ell:n1f1ta,l
som kan vara nog så svårsläckt.

alltså satsat drygt en miljon kr på

qrot rned
l\Jlan
enm sagt,
med rätt
rätt beMen som
åven
kämpningsmetod är även

sprinklersystemet som bygger
på att rör fästs i taket. Till rören
är en mångd "duschar" anslutna. Totalt år det drygt 3.000 dusehar som omedelbart utlöses i
den nya monteringshallen i hän-

skumplasten lättsläckt. Det vrsade måndagskvällens demonstration!
Huvudskyddsombud vid Kin-

delse av brand. Hela "vattennå-

I

tet" står under sju kilos tryck

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

och två vattenbehållare på tillsammans 350 kbm svarar för vatl I
tentillförseln. Känsliga detektorer i taket.utlöser systemet i och I

I

I
I
t
I
t

med att värmen smålter

en

plastsprinl ,
Senare uhder aftonen demonstrerades även en "dusch". Effektiviteten när samtliga drygt
3.000 "duschar" utlöses är svår
att beskrival
Det värdesätter lörmodligen
de c:a 140 man som har fabrikslokalerna som sin arbetsplats.
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I
I
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är

som vi arbetar med.

I

. . .ol5.r, utvecklade är, e.ro.m värme och rök men dettå till trots attackerar här brandmännen Sven-Olof
Moberg och,Ove Karl6n från Flobykåren den stora "eldbollen" med skumsläckare..Några ögonblick senare
var låBorna kvävdal
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Övningsledare var brandchefen i Falköping Bo Jönebratt som här informerar strax innän oljan i gropen i
förgrunden tändes. Det blev en pratfull brasa. . .

I(innarp
och Stenstorp
-f

T7

v

delad e rättvist poäng
, Stensrorp IF spelade på lör_
cagen hemma mot Kinrrarp i en
malch -som slutade oavglort I l
secl.a,n hemmalaget haft ledning_
en i halvtid med I -0. Det var en

rättvist resultat i en trevlig

match som fördes i fint div]
V-tempo.

Stenstorps hårdskjutande vb
Jonny Ohlsson presenterade sig
med en f rispark i ribban innai
det var dags för SlF*t'rispark
nummer två, Denna gång'passade Jonny i ställer titl bådern

Kenneth som i kamp med Kinnarpsmåivakten Guitav Eckerlid nickade in 1-0 i halvlekens
mltt

I andra halvlek hade

Tomas

Westerberg två fina tillfällen till
k vittering innan han vid sitt
tredje för'söl< när ijugo rninuter
återstod av matchen kunde så

rirnt sitr bevaliare cch skiuta- i
måI.

Siutkvarten gick iili hemmaia-

från rrära

I
som kom till
Ined-Kinnarp
ett nykornponerat

spel

lag var
innerbackarna TonS' Persson

och Kent Ren(tsscn rnvcket bra.
Bengt Georgsson dominer.ade
luftrumrnet men fick liksom Tomas Westerberg inte så många
tillfällen att visa pr.('',.pi sin

skottfarlighet.

Stenslorp som utnyrt.jade bacla
.
stna avbytare i rrrarchöppningen
hade ett våltäckandÄ ^ ftirwår

framför säkre rnv Jan Åberg.
Mittfältet med Göran Gustavs-

son och Rustan Andersson och

Christer Green gjorde liånga

bra prestationer, medan anfalls-

spelet mest kretsade kring en
välmarkerad Kjell Hoffman och
Kerrneth Ohlsson. Bra domarc i
en juste match Roland Johansson, Skövde.

irl'5'o?-å3

Jnhan

Mcibelhuset i Slutarp
lryggr upp igen
- rnen på annä.n tomt
Möbelhuset

i Slutarp

byggs upp

igen men inte på samma tomt, enligt
ett åndrat planförslag som bygg-

nadsnåmnden

ringsmöjligheter. Kommunen åger
marken.

Tomten som ligger hitom järnvä-

i Falköping godkän- gen, åt Falköpingshållet sett, ger

de vid torsdagens

sammanträde.

bättre "svängrum" och möjligheter

Det tidigare möbelhuset eldhärja- till utveckling. Den brända tomten
des för en tid sedan som bekant, kan i stället användas för bostads
men stadsarkitektkontoret anser att
brandtomten är alltför oformlig och

trång för ett nybgge av det hår slaget. I stället anvisar man en tomt vid
Senomfartsleden mittemot Slutarps
'@.ik. Läget är mycket bra. syns väl
fr$n, vägen och ger bättre parke-

ändamåI, anser nämnden.
Möbeihuset i Slutarp AB har redan fått igångsättningstillstånd av
länsarbetsnämnden för start i december. Möbelhallen har kostnadsberäknats till 700.000 kr.
.
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Slutarp'tog på lördagen årets
-..
törstå
serieseger genom att på

bortåplån besegrå Larv med
4-3. Larv. som Iör dagen spelacle med trc reserver höll inte

mAttet, speciellt int€ i försvaret.
och samtidigt skall det sågås åtr

Flolutp verltligen fått

(yii

spe-

let, Högt tempo var det, oeh Slutårpssegcrn var fullt rättvis.
Slutarps mål $ordes av Roger
Andersson och Håltan Carlstedt.
som delade på skörden och

giorde två var. Larvs Christer

Strömr r,lt var dock ett strå vassare oeh gorde sitt lags samtliga
tre måI.

svårarna
Gustavsson
och {iell Carlstedt såmt målvåkten Arne Ekbom.
I.Larv får Christer Strömfeldr

goclhänt liksom nåmnen Chnister

Kinnarp vånn progråmcnligt
över jumbolaget Vretcn med
sitTrorna il*3 efter l:P i

paus.
Vreten öppnade starkt oeh tog

ledningen redån i tret{e minuten genom Leif l(iellström som

kom igenom ctt vål

påssivt

hemmaförsvar. Gåsterna hade
ehans till ytterligare ctt mål men
debuterande Gustav Eeherlid i

målet råddade grant vid st6lpro.
ten, Så kom då 1- I i nisnde minuten igenom Gösta Eh efter
hörna. IVIen Vreten kom igen
oeh i 34 minuten höll sig Jeiry

tövgren framme oeh iulladå

bollen i mål från nära håil oeh
dct stod l-=å, I den B8 minuten
hade Bo Melander ett t'råsande
skott i stolpen, och sedan var dei

mest spcl på rnitten innan elomarens p\ra ljöd för halvtirispaus.

,{^ndra halvlek var baia t'yra
minuter gammal när Bo Melan_
der kurn igenom och gjorde t.-2
efter en rnålvaktsrettri. 3.=.g till

hemmalaget blev det i den 14
minuten. G{ista Ek var rnålskvtt,
. Straff blev rlt't för gåsternn i

elen 16 mintiten efter nerdrag

ning innanföe srr.rlilörnrådet å1
Dan Brage. Srerr öst satte bsllen
såkert i mål B:3. Gösta Ek satte

punkt för målgöranilet i den 81
nlrnuten genrlllr ätt göra sitt tred-

je rnå|, och fastståll,ie

slutr.esul-

tatet till 4--S i Kinnarps favör,
Det var en ju:jte ni*tctr. men
it6et spcl ar högre kvatitet., Det
verkade litc ternt l'rån båda la.
gcn som såkert kan båttre,
, Den fråmste i hemmalaget var
Gtista Eh med sina tre rn5i, Bra
yar oeksÄ Kent Berrgtsson, Tony
Persson sanrt Bengt "Bleeka;'
Georgsson,

Gåstlcget hade planens båsfe
i Dan Brage. Bra var
också Sterr öst, måIvaktcn Ove
Ståhl samt Leif KjellspOm. En
fåtalig publik tittade på,

spctåre

Dsmeren Eiron'

Classon.

Limrnared, skörte sig iiktigt bra,

tL.

Slutarp

också

I

o7.

f,;,

de bådå målskyttarna samt ör.
per-Olof

matelr

t"t)i

segern

Båst.i Slutarp var Tony Skog_
,tyng
på mittfälret. Bra var

r

^

reten r

målrik

get och Gustav Eckerlirl fick
när Kjell

a,ger:r poängräddare
HolTrnarr krurade pä
håli.
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cARLos

JohåRsson oeh Conny Holm8reR,
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Slutarp

Climtar frå,n Fröhind
till

Go morgon alla Frökindsbor
och svampplockare!

Det år en underlig värld vi lever i. Det har gått och blivit det
mest intensiva svampåret i Frökinds historia. Jag har sett dom
med korgar och krökta ryggar
överallt på gärdena - jag undrade till en början om de möjli
gen plockade sten. Så en morgon när Johansson var på fotboll
och friden lagt sig över hemmet,
kom dom smygande med sina
korgar. Knackade på och när
mor i huset öppnade undrade
de: kan en möjligen få plocka av
era champinjoner i trägårn?

På avstånd hade

Johansson
och de n övriga familjen sett
formationerna i gräsmattan, hat-

tarna som stack upp, men inte
närmare granskat vad det kunde vara för svampar. Jodå, det

var champi4joner,

överallt
champinjoner, som Sven Jerring
skulle sagt om det varit japaner.

till trots, vi

Söndagsgästen

har

fortfarande champir{oner

i

trädgårn - det har ni såkert alla
härute, om ni bara tittar efter,
- Dom lagras i marken och
efter många år skjuter dom
upp i gräsmattan oeh då blir <iet
"en invasion" som i år.
Det sa en nära vän till mej när
jag pekade på min svampodling.
Men åndå är jag lite försiktig:
champinjoner i all ära, men det

år på något sätt roligare med
kantarell - han herr kantarell
som står dår uti backen och frvser om nacken.

.

.

*

knåppt

råkade i olyc\a kring m!dq_ommartiden. Förre grannen Gunnar på Horsö plockade fram sitt
b.älgaspel och det blev "Viggen"
på verandan.

Basen sprack strångarna
bara försvann .., Sedan dess
har den legat på vinden och

en brå fiol igen. Men just nu vill
han inte störa fiolen - i den bor
en hel musfamilj som lovat flytta

den

1

ohtober med barn och allt.

Intill dess "stunnar" jag mej jag har inga engagemang i höst.

Fast visst vore det roligt att uppliva gamla minnen - spänna
s"tränlarna kring karhinån på
Asarpabanan eller spela upp till
dans i Föreningslokalen i Slu-

tarp. Efter avslutad "karriär"

har jag bara fått engagemang i
Vallensborg i Trädet. Men där
fanns ingen kamin mitt i lokalen.
. Frökinds kommun har mycket. Dom har Kontorsmöbler och

Rutmans kök. Och dom har.
Sven i Lofsgårn. Det ska vi va'

glada för. Sven gjorde succ6
igen häromkvällen ' bland
damer som gästade Johanssons.
Johansson själv var engageiad i köket, men med diskhandduken på magen ijuvlyssnade
jag på Sven. Att lyssna och titta
genom dörrspringan år fult, men
..

Fröding, Pelle Näver, Jönn

terna tidigare när jag träffat

stundom har

jag sedan' dess

- det är

Sven i Lofsgårn. Tro mej.

*

Annars år det sig likl härute.
Storatjejen håller sig med en lös

jen går i våntans tider -

tror att Johanssons fiol skall bli

med dragspel och gitarr. Under-

"karriär" som basist i en trio

port till stora världen.

hos en vån som är snickare. Han

gång jag gått förbi. Trasiga grejer är inte roliga. Nu finns basen

når
rock-Ragge var som mest populär. Så blev det något lugnare
tongångar - jag avslutade min

Odenhallen

hela kommunen. Frökinds ex-

hamster, lånar vilda och tama
hästar och köper fotbolls skor,

och många andra kan han som
ett rinnande vatten - han ser liv
åt derds dikter. Han är äed i
dikten, i språket, i handlingen det åir alltså mer än rinnande
vatten. Det är skön konst. Jas

fanns i

sammanhang - jag vill understryka dom ytterligare.
Det här mina vänner är levande konst som borde föras ut i

blickat nästan vemodigt varje

förlåtet.

Förr fuskade jag som basist i
diverse lokala band. Rock-Båsse

på fiolen när HålLan

Silvander kallat till fest. Men jag

har snuddat vid de här synpunkl

Sven som underhållare

i

nåsra

som passar far i huset. Mellantje-

barnlösa. Lillgrabben,

Olles

Jonny, Malmgrens Jerker, Karl6ns Ronny, Brages Stefan, Cla-

essons Patrik och Olanders

Nicklas kör på tåtortens gator så
att asfalten tjuter. Och inte nog
med det. I söndags när'jag kom
hem var lillgrabben i Borås och
såg allsvensk fotboll mellan Elfr
borg och Halmstad. Och jag
som inte sett en enda allsvensk
match i år mer än i TV.

NU - just

*

nu,

- tjuter det i

knutarna. Höststormarna år oå
väg. Jag ser dom singlande iöven från grannens tomt. Jae
räknar dom - dom faller ett och
ett, ibland två oeh två. Men jag
håller
^räkningen. Apropå räkllng !å pågår nu nedräkningen
gån_gbanorna
för
hårute. Jagvitt
bara påminna om den där erisfesten som Wallin lovat att st-älla

till med. Den närmar

siE.

Majvi i affärn har lovät att hål-

la ordning på iWallin själv, åven
om hon numera inte uttalar sig
för Johansson utan bara konsta-

terar ått vådret år vackert eller

mulet, eller mitt-emellan eller att
kassen kostar femton öre. Fast
annars är Majvi bra. Fråga Rolancl,

Intiil nästa qånq vi
- -

Go

morgon

1.ii-aq'l?
E----r--d

Lugentörsiilini,ngen
expanderq,r
Nrr ö nga loko,le.r

två

sandekorrarår pä gängfu än" Zoo"
i Falköping-hamstrarna är idag

ses

BÅssE

utlclassat
Slutarp råkade ut för ett stort
nederlag vid lördagens besök i
Norra Vå,nga dåir slutsiffrorna
blev 9-0 i hemmafavör. Slutarp
fick ställa uDD utan Tomas Rehn

r"-i ttåkrn'och Kjeii Itarlsteåt

vilket förorsakade omplaceringar i laget. Trots detta gorcle man
hyggligt motstånd i första halvleken men fick så småningom ge
sig inför hemmaelvans snabba
attacker som gav ledning med

5-0 före pausvilan.

De många baklängesmålen

.,ard" fb"lOk av i första hand I
Roger Andersson kom man inte
långt mot hemmaförsvaret.

.
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GESON

Naturstigen i Kinneved

dis Od6n, Trädets Gård, med
rätt.

I l7 rätt.

S*itief.agan avgör den inbördes

I
'ordningen.
De tre första får pris, likaså Sven Broberg, TrädetJ Gård,
och Katrina Hjortsäter, Fröje, som

kom närmast på skiljefrågah, vad

kalven vägde (37,9 kilo). Båda gissade 38 kilo.
De praktiska proven vanns av
Bengt Akesson. Axtorp, och Sven
Broberg, Trädets Gård, båda med
Räti rad: xl2 2xx 2xx

-t
"-'

f:Åi-

A1"

l2l x2l 2x2

s* __*-

Det blir i oktol:er fem år sedan långväga håll' Vi håller en låg vinstLagerförsäljningen startade i procent och det blir istället mäng'
"Bäckanders". Efter en tid flyttade den som får avgöra.
man över till "Vilgotta" och för tre
år sedan byggdes en lokal som fyllt
kraven fram till nu. Den tidigare

blir nu

19

rätt hade Alvar Olsson, Kinnarp, Karin Hjortsåter, Fröje, Rut
Persson, Slutarp, och Gunvor Bro, berg, Börstig. Sex deltagare hade
18

91 poäng.

istället

lager som alltså kommer ati ligga
bara ett stenkast från nya lokaien.
- Vi är naturligtvis galda över att
kunna utveckla företaget på det hår

sättet. Anledningen till framgången
och det ökade behovet av en större
lokal är att folk kommer till oss från
De t'i'å ägarna Carl-Gustaf .lohansson och Bo Ivarsson bjuder nu sina
kunder en större säljyta i de tidigare väverilokalerna.

I
:

T

samlade trots det blåsiga vädret ett
100-tal deltagare. Det blev ingen rad
med samtliga 20 rätt. Bäst var Hjör-

Kinnarps Lagerförsäljning har i dagarna flyltatin i större lokaler'
De två äg-arna-bo l""rt"ot och Carl-Gustaf Johadsson hår övertagit
Ranvs väverilqkaler omedelbarl ö3t€r om den tidigare försäljnings'
lokaien. I den hya affdren disponerar man över en försålinin$yra på
56O kvadratmeter mol tidigare 170. Väverilokalen har renoYeråts
för sitt nya ändamål och de två ägarna har ockeå tåck vare större
såljyra kunnat bredda sitt eortiment. På personalsidan har också
skett en urökning av personalen, uröver de två ägarna, trestår av två
helridsanstållda och fyra delridsanerällda'

försåljningslokalen

till

trots var Arne Ekbom i målet en
av de bättre och förhindrade ytterligare nätkänning. För övrigt
gjorde Bengt Andersson bra
ifrån sig i försvaret liksom Krister Stenkvist och Leif Svensson.
I anfallsväg hade man svårt att
göra sig gällande och trots lov-

Lördagen den27 september 1975

Kinnarps Kontorsmöbler,
ett av de största företagen i
kommunen och näst störst i

sin bransch på svenska
marknaden. På tre år har

man fördubblat sin omsätt-

ning till 56 miljoner och nybyggnad och nya produkter

har kommit snabbt

under

?0-talet. I dag planeras ett
aktivitetshus i miljonklassen,
byggt för miijö vårdspengar.
Bilden från den nya mon-

teringshallen där Mats Abrahamsson håller på med
ihopsättning.

Mer om Kinnarps Kon-

torsmöbler på insida.

Fumilj eföretuget so m bliuit
ncist stcirst konbors möbler

frlb-

Export kommer
.Kinnarps Kontoismöbler år

Sedan Kinnarps Kontorsmöbler i Kinnarp startade 1942 har
företaget ständigt vuxit. 1965 vår
omsåttningen 9,5 miljoner, 1972
25 milj och i år räknar man med
en omsåttning på 56 miljoner,
Man har taqit marknadsandelar
från andra"ftjretag men marknadens storlek har också ökat.
Diskussionen kring arbetsmiljön
har trångt in även på kontoren.

näst störst på den

intensifiering av marknadsföringen på export. och de länder
som_ ligger närmast till är England och Tyskland.

Sittriktiga stolar för att motverka
dåliga ryggar är en alltmer efter-

frågad produkt och

Kon-

Arbetemiljö

torsmöbler har just fört ut i

Företagets instållning till
arbetsmiljöfrågor är enbart Pos!
tiv, såger Valdermar Svensson,

-

marknaden en stol, som man är
ensarn om och som helt tagits
fram inom företaget. Man har
investerat i byggnader och maskiner så man i dag skulle kunna
öka produktionen ytterligare.
-Det finns oerhört mycket att
göra på kontorsmarknaden, säger civilekonom Anders Fårnqvist, informationschef vid före-

ordförande i fackklubben och
huvudskyddsombud. Ståndiga

förbättringar har skett av arbetsmiljön. Så länge den inre

arbetsmiljön inte åsidosätts år
det diskuterade all aktivitetshuset, som eventuellt skall byggas
med bl.a. medel ur arbetsmiuö'
fonden,ett bra komplement.

taget. Diskussionen kring arbetsmiljö har giort att efterfrågan ständigt ökar på bra arbetsmöbler - men fortfarande
finns på många kontor de gammaldags stolarna med liten sitty-

IdrortsanlÄggning
På företaget har man giort en
enkät om vad arbetsmiföpengarna skall användas till, och det
var klai majoritet för en idrotts-

ta och med dåligt ryggst<id.
För några veckor sedan lanse-

'

rade företaget sin nya stol på,
marknaden, Kinnarp 510, "sto,

och rekreationsaniäggning

skall nu arbeta fram ett förslag
och om någon månad våntas be-

möjiigheter soh ger en ergonomiskt riktig arbetsstållning, bl,a.
genom skjutbar sits och ryggstöd
som kan ställas in i höjdled och i

fram inom företaget och företa-

get har patent på en anordning,
som gör det möjligt att enkelt höja och sänka arbetsbord och som
finns på Kinnarps nya serie kal-

lad RH-serien, Denna har en 4
cm bordsskiva utan hindrande

åv

något slag. En projektgrupp

len som anpassar sig", en arbetsstol med flera inställnings-

rygglutning. Stolen har tagits

svensha

marknaden. Man har inte mer
än börjat kånna sig för på exportmarknaden, eftersom man
häft fullt upp med arbete för
Sverige, Men man planerar en

slut. Det nya huset, som skall
ligga invid jårnvägen bredvid
den nya monteringshallen, skall

Maria Karlstedt provsitter den nya stol som företaget just fört ut på
marknåden och som man är ensam om, Anders Färnovist. visar hur

troligen inrymmå tennisbana,
matsal för personalen och utrymmen för bordtennis. Även

man ställer in stolen.

simbassång har nämnts i diskus-

sarger och steglöst instältbar
höjd. För en riktig arbetsställ

ning är det viktigt att även bor-

det r höj- och sänkbart. Ställ-

sionen. I projektgruppen ingår
Anders Färnqvist, huvudskydde

skruvar, som även linns för andra
bordstyper, är något sorir kommer på alla' bord i framtiden,
tror Anders Färnqvist. De fördyrar bordet cirka 30 kr. men
alternativet är en fotpall och den
blir betydligt dyrare och är
dessutom svår vid städning,
En annan nyhet från företaget, som man också år ensam
om, år ett skrivmaskinsbord
med en skiva som går att reglera
8 cm i höjd och dessutom går att

ombud Valdemar

Svensson,

verkstadschefen Bernt Bertilsson och Henry Jarlsson som representant för företagsledningen.

I den lag om avsättning åv

medel till

arbetsmitöfonder,

som kom för drygt ett år sedan,
finns fastslaget att en avsättning
skall ske som motsvarår 20 pro-

cent av företagets årsinlcmst

-

understiger årsvinsten 100,000
behöver ingen åvsättning ske.
Medeln skall ånvändas till
åtgårder som förbättrar förhål-

snedställa.
SJu fotbolleploner
Samtidigt som man tar fram
nya produkter, sker kontinuer-

landena för de anställda i företaget, t.ex. fritidslokaler.

ligt investeringår i maskider och

lokaler. Maskinverkstaden år

t.ex. högt åutomatisered och har
en utrustning av hög klass.
I fol blev den senaste och

största tillbyggnaden klar, en
monteringshall på 27.000 kvm.
Hela företagets yta år 61.000
kvm,.d,

Mer känt
Kinnarps Kontorsmöbler är
ett storföretag .som utvecklås
-

vr* msn :hullakunna få- "

in sju fotbollsplaner. På den ytan
arbetar 160 personer.
I den nya monteringshallen
kör bilarna in och fungerar som
flyttbussar - ett tränsportsystem
som man ock så lär vara ensam
om. Möblerna oackas alltså in i

bilarna i montärinlshallen och
körs direkt till köparen utan omlastning, dår de ställs in och
monteras av företagets folk.

Civilekonom Anders Fårnstolprovningsmaskin som testar sto-

qvist vid den

lar så de klarar
60.000 vippningar.

minst.

'

mvcket snabbt. Andå år det lite
pu det okända företaget. Nu
skall man föråöka göra namnet
Kinnarp mer kånt och ett led år

den nya utställningshall

som

man förra året öppnade i Stockholm, på mest centrala plats som
tänkas kan, vid Tegelbacken.
Kinnaros Kontorsmöbler har
alltsedan starten varit ett familjeföretag och ett familjeföretag
tänker man förbli. Men trots att
det i dag är ett storföretag finns
en del av andan i det lilla familjeföretaget kvar. Man kånner varandra, företaget har en trogen
arbetarstam, som det ofta år på
mindre orter. Och chefen själv,
verkställande direktören Jarl
Andersson träffade vi i skjoft
ärmarna i monteringshallen. - .
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Kinnarps NBV-cirklar under de
- alster av genomgående mycket hög kvalit6.
senaste åren

Speciellt fäste vi oss vid en
vacker flamskvävnad med ett

tranmotiv. Åtskilliga timmar
tortde ligga bakom konstverket!
Sedan utställningen

var

ge-

nomgången och alla besökarna
hade bjudits på alkoholfria

drycker, som serverades av Gun
Hassel från Hångsdala, inleddes
själva programmet med en

Andra halvlek v.ar endast två

jazz-dans. Danspedagog Elva

minuter gammal då Våmb tog

Lilja demonstrerade med hjålp
av ett par barn jazz-dans

ledningen med 2-1 och det var

Ragnhild och Verner Granlund från Vartofta beundrar de fina batik-alster som ingick i utställningen.

stållde målskytten i fint läge.

Bland kvällens medverkande

återfanns också

Falköpings

Sångsällskap som under Bertil
Wensbys ledning framförde bl.a.
ett par Evert Taube-sånger. Kören ackompanjerades på piano
av Harriet Engelhed.

Efter kaffeservering - totalt

,Rolf Krantz som avslutade
'ett anfall på högersidan där
man med snäbba passningar

150 "portioner" hade iordninggjorts och samtliga gick åt - Pre-

senterade Sven Andersson det

rika kursutbud som

KinnarPs

NBV erbjuder. Man startar inom kort höstcirklarna.

För de minsta hade man

ordnat speciell underhållning i
form av barnfilmer som visades i
lilla salen - ,en underhållning
som verkligen "gick hem".

t\

2-2 kunde man notera i l4:e
minuten och det var Tomas Westerberg som höll sig framme.
Kinnarp tycktes få lite mera

spets på sina framstötar och
kunde åstadkomma en hel del
Tärligheter men det blev gåstterna som återigen tog ledningen. Detta skedde på en frispark
strax utanför straffområdet där
Bo Johansson hade sista foten

på bollen.

Utjämning till 3-3 kom omgående då Kinnarp direkt frårr ävspark gick till anfall, och genom
Roland Jansson blev det 3-S.
Detta utspelades i 25:e minuten
och fyra minuter senare kom
*51L,

Våmb säkrade definitivt sin

serieseger genom att vinna lördagens uppgörelse på Kinnemo
diir det producerades sju mål
varav fyra tillföll gästerna. Resultatet kan anses vara rättvist
enär det var serieledarna som i
stort sett förde matchen hela tiden. Kanske med undantag för
en period i mitten av andra halvleken.
Skövdelaget visade stundtals

upp ett drivet samspel ochl
sviss bredd på spelet.
Hemnialaget å sln sida ficl
åtminstone i ftirsta halvleken in-

te mycket uträttat framåt och
även i försvaret uppstod det
luckor.

Gästerna fick en bra start och
redan efter fyra minuter låg bollen i Kinnarpsmålet ditftirPas'
sad av Rolf Andersson. Hemmalagets försvar var ganska pressat

och

Gustav Eckerlid i

målet fick göra åtskilliga ingripanden men man lYckades hålla

rIf
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Våmb klart fcir fyran
efter seger i l(innarp

I

t
I
I
!

ient i fortsättningen av halvleken.

På en kontring i 37:e minuten
blev det 1-1 och det var genom
Roland Jansson som från vänster slog bollen i nät. I samma miriut decimerades hemmalaget då
Kent Bengtsson, som tidigare
hade ådragit sig en varning, blev
utvisad.

matchens 7:e mål vilket gav
4-3 till Våmb och seqer i matchen. Det var återlgen en iiis-

park framför

Kinnarpsmålet

som resulterade. Det var Bo Johansson som dundrade in denna

direkt i nättaket utan chans för
Eckerlid i målet.
Seriesegrarna hade ingen direkt svag punkt men däremot
Ilera starka där man bland annat

kan ge ett plus till mv Bo Jo-

hansson, mittfåltets Bo Johansson samt Rolf Andersson i anfallet.

Hemmalaget hade

i

Gustav
och
Tony Persson sina försvarsbästa
medan Anders Ek hade svårt att
hänga med. Bengt Georgsson
och Jonny Karlstedt samt Ro-

Eckerlid, Bengt Persson

land Jansson på mittf?iltet fick
aldrig något grepp om spelet

men den sistnämnde fårr givetvis

liir

sina två måI. Flamåt
i första halvlek
mest om Bo Melander som hade
en del snabba uppdragningar
medan Tomus Westerberg och
Gtista Ek inte hade kommit in i
spelet. Efter pausen blev det
dock lite bättre på den kanten
även om det saknades en hel
del.
Domaren Lennart Johansson,
Skara, kan ges ett gott betyg.
beröm

handlade det

GESON
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Första. andra" tredje!

I

HoariLtten "biödee I IO.OOO
tör e xpropiröutöonstomten

Olycka på verkstad i Slutarp
En man i 35-årsåldern erhöll om"
fattande skador på vänster arm vid

t
I
I
I
t

Slutarp på

I

en olycka på en mekanisk verkstad I
måndagsförmiddagen.
Mannen, som var ensam i verksta-

den då olyckan inträffade, var

!
!
I
I
med I7.OOO kr.
I
Dessutorn förpliktigades Falköpings kornrnun att bestrida kostnaderna i Göta Hov- I
rätt med'12.542 kr samt att erlägga avgiften för Hovrättens dorn rned I l0 kr. Till två i
av de tre bröderna skall kommunen dessutom utgiva dels 615 kr och dels 400 kr för I
täckande av utgifter
!
med lörhandlinearna i hovrätten.
"o- .1" hafi i samband
Från början vitle Falköpi[;k";;;e*propriera
tornten l:61 i Slutarp för 6O.O0O !

I

I
I
I
I

I
I
I

kr.

Det ansåg ägarna var ett orirnligt bud. De tregärde f 9O.00O kr och förde därför
till fastighetsdornstolenri Mariestad som i novemtrer förra året höjde kommu-

underarm. Enligt vad FT erfar lär
dessbättre inget ben vara av, och
skadan betecknas inte som livsho-

tande. Mannen fördes

till lasarettet i Falköping.

...
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Varor för 3.OOO ,t
stals i Kinnar*o'" fi
4....

Värden för,rnellan 2.0O0 trandspelare sarnt en väx- ii;
och 3.000 kr stals vid ett elkassa på 280 kr och slut- ii:i
inbrott i en bilfirma i Kin- ligen en lotterikassa som
iiii
narp under'- veckoslutet. innehöll 95 kr.
.ii

Bland det som nu saknas Inbrottet upptäcktes på lii
märks 170 paket cigarret- söndagen då det också an- i:i
ter, l7 eigarrettändåre, en mäldes för polisen. Gär- ii
mängd chokladvaror, två ningsrnäjnen - de är fort- ii:
radioapparater av märket faranclc okäntla - har tagit ii,
ooBlaupunkt", en kassettsig in genom att först bryta il
upp ett fönsrer som leder iit
--.-...t?lS.rcr
i]]i::::::::lilllll]liii:.i::::::::;:{:;:;::::::: in till ett utrymme
.o|n o". ,:3:!:
låst varför en döru måste

ambulans

Kinnarps NBV

är.endet

rrrrrr

i
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I

I
t
nens bud till 93.O00 kr.
I
Men åven det priset ansåg de tre bröderna var för dåligt och förde därför årendet !
r.idarne till Göta Hovrätt sorn nu alltså uppskatar romren.,Hf-Tl]l0.ooo kr.
i

I
I

sys-

selsatt med att kapa vinkeljärn med
en cirkelsåg. Allt tyder på att han
fått in vänster arm mellan sågklingan och skyddskåpan och därvid ådragit sig allvarliga skador på r'änster

Göta Hovrätt i Jönköping avkunnade på onsdagen sin dorn i det uppmä"k"r-*.d"
expropriationsmålet mellan tre bröder som äger en 2?.0O0 kvm stor tomt i Slurarp
och Falköpings kommun. Göta Hovrätt treslöt att fastställa priset på markområder riil
I f O.0OO kr, vilket inneträr att fastighetsdomstolens "bud" på 9.3.000 kr alltså höjdes

T
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några platser finns kvar till
våra kurser i
Lek med lappar
Plnnspets
Sy din gen folkdräkl
Anmälan till tel. 331 72
eller 333 00.
tl/tO.[-.

- - - - -l

Nat mot farligt
Kinnarpsbollspel
Skolstyrelsen har beslutat att begära att faetighetekontoret snarast vidtar åtgärder rnot trafikfarligt bollspel på skolgården i Kinnarp. Polisen har i en skrivelge noterat att vid bollspel på skolgården
hånderdet atr bqllen far ut på riksvägen, vilkqq:nåsteaares som en
uppenbar trafikfara.
Kollegiet vid Kyrkerör och Hemoch Skola föreningen i Frökind har
diskuterat frågan och rektor Kjellström har föreslagit att ett skyddsnät

sätts upp bakom målet och att

bommen vid infarten förses med
nät.

-l1l$'.io-

ra

Skolstvrelsen föreslår även att

fastighetsutskottet också låter verk-

ställa flyttning och reparation av
elevskåpen i Flobyskoian. Det är ett
gammalt önskemål som därmed aktualiseras. Skåpen förstörs av eleverna och man anser att mycket vore vlrnnet oni de kunde placeras innll en vagg.

narpstjuvar
rii
$fo:tf.
stal klä cter
för 90. OOO kr ii
fi

ff
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Klädesplagg rill en sammanlagt värde av 90.0OO fl)

kronor stals vid ett inbrott i
Kinnarps Lagerförsäljning

i Kinnarp under

narten
mellan torsdag och fredag.

Firrnans hela lager &v
skinnvaror fullståndigt
länsades och totalt år der
35 skinnkappor och inte

mindrre än 135 skinnjach:
saknas. Dessutom
har 25O herrskjortor och
ett 75-tal kostymer stulits.
Gårningsmännen - poli-,
sen misstänker på sannolika grunder att de är minst
vå - har ragit sig,in i loka-

or som

Tel. 05151460 59.

lerna, som ligger uhed

vägen mor Utricehamn, i!!ij
dörr. :i*
När väl dörren
.rppb"..- ilii
ten hade de "".
riltsång tiil
genom att forcera en

i1{

firrnang alla försäljningslo- il]
kaler oeh lager. Intrrotter it
upptäckres vid nio-riden på iii

fredagsmorgotr.r, o"h

,r- iij
till po- {{
lisen. Kriminalpolir fr.ån ii
Falköping gånomförd" l!i!
mäldes omedelbarr

under fredagen operation l!!
dörrknackning och fi.k :!::
därvid fram ett par värde- i!:i
fulla rips som nu håller på !!l
att bearberas. polisen är lii
dock tacksam för ännu {Ie" ili

upplysningar.

ii

. o o och en slcollclass t -/^
:

ry,

"IIar med intrease följt ee

I rien tFoto från fordonr och
I aåniler. hÄr en gammal ekol;, bild." Så ekriver.Hildur Larui aon, Lövhaga, fibro, till Löp'
;

dageeidan.

.

viear iajärte
o"t
klsseen"låillile'i Lageretorpa ekola i
Kinneved,=3orh

: enliiit

feringf i

:

breve-

kniverakan - "en vacker juli
l9O9 sröllde upp för fologra1

I'

'
r

Då likeom nu hade bernen i
Vårkumla och Kinneved ge

mensam ekola ocb de aes hÄr
isamlade kring ein avhållne lä-'
'rarc J. P. Kjell6n.

i

; Här namnen på eleverna:
Ovre raden från vänsler:
lSven Johansson, Gunnar Klasreon, Nilå Karlseon, Arvid Jo,hansson, Herbert Boodr' Karl
;Åb".g, Oekar Neao, Johan An-

demson,

i Andra:raden:: Sied Ax, Man
tin Karieeon, Clara (efternaminet okint), rAnna Apel, nlin
Joharisson, Sigurd Apet, Ragnar Andereeon, okänd.
I Tredje raden: MÄrta Johansson, Hilda Karlseon; Hul.

,

de .Äberg, låraren J. tP. Kiell6n, Anna .Br.oberg, Sigrid

Kjell6n, Ester Larsson

i,l ls1-f

tokollet innan slutsiffrorna
kunde skrivas till 8-4 (2-3)
för hemmalager som därrned
klarade sig kvar i division V.

Kinnarp öppnade mycket

starkt och ledde efter 25 minuter med 3-O efter två mål av
Gösta Ek och ett av Thomas

Westerberg. fnnan paus hade
dock F'ågelås reducerst till

3-2.
_

Den andra halvleken börja_

de med att henrmalaget gick

upp i {-3-ledning, men Kin_
narp yar inte sena att klitterå

genom Roland Jansson. Under
den sista halvtimmen lyckades
dock Norra Fågelås slå in hela
Iy'ra mål oeh alltså vinna med

8-,[.

Målen för hemmalager för-

f

,
,,å ,, ;
Valborg Hellgrcn, Hildirr Ä

Kje-l-

qnd_el/n1y Kjellander, Alfhild Bood. Elin (lnstarr-.on.

vidsson, Anna Grrstavsson. ; .

re . er'F

t-il

I(onstig Fågelåsmatch
I(innarp tappade 3-0
En rnycket egendomlig
match spelades på lördagen i
Norra Fågelås mellan hemmalaget och Kinnarp. Det svängde årskilliga gånger i målpr.o-

Fjårde raden: ,Alvina

delades på Ame Löfmark 3,

l.

Kinnarp spelade under

de

första 20-23 minurerna
bra och hade bud på
llcket
fler måI ån de rre ma, ftci.
Därefter ändrade matchen

karaktårmestkanskebercende
på att det unga Kinnarpslaget
inte orkade distansen ut. Bäst i

Iaget var målvakten Gustav
Fckerlid sarnt i den första

halvleken Kent Bengtsson och
Thomas Vesterbers.

Fågelåslaget fick luft under
vingarna efter målen i slutet
på den första halvleken och
kåmpade sedan måtchen ut
med det nya kontraktet som
hägrande måI. Lager varjämnt
och ingen skall nämnas framför de övriga.
Bra domare vai Lars -l.hoi-_

lrjörn, Stenstorp.

I Lokal Frökind i Slutarp/Kin- debatt underkvallen, nar ue olrkå
narp hölls i går kväll err informå- nåmndrepresentanterna redogjor-

tionsmöte, anordnat av den mode- de_ för sina respektiva
"fögderier"
ratå kretsen i Falköpines kommun. och når det irågades från salongen
Det var det första av en serie infor.badfrågan för Slutarp/Kinnarp,
mationsträffar som kretsen anord- -bebyggelse,
förtronar under vinterhalvåret - nästa endemännensnäringsflågor,
möjligheter att agera
blir i Slrita samlingssal måndagen och deras inflytande
i en vidgad
oen J november.
kommun, soptipparna
Kretsens ordf. Lars-Erik Linnars- att ge några exempel. och annat-för
son hälsade r'ålkommen och ansav
. Sist också den i dag "övergripaninformationstrållarnas syfte - att ge de"
frågan - Ranstäd. Dei fiamvalmån och vatda ett tillftille till hölls att en utbyggnad
medför stora
ömsesidig information och tankeut'byte i de kommunala angelägen- 'ngrepp i natur och miliö i det berörda området. Ett argument för ert
neterna.
utbyggt Ranstad är sysselsättning.
_ Ett 40-tal personer var närvaran- en. Det konstaterades samtidigt ait
de. och på podiet satt den moderata det är god sysselsättning inom
I
Kretsens representanter i fullmäkti_ kommunen och att flera företag I

I

I

ge samt _i de mera bety
kommunala
nämnderna.

dande

-_.

Nrrnerp
Slutarp

-

1n115..,a_

ik
100

personer under femårsperioden och
bostadstillskottet beräknas bli 35 lä-

genhet€r, samtliga

Söndag 9.45 FAMILJEGUDSTJÄNST Medv. av Söndassskolbarnen och Lärarna.

behöver personal

keskunnig personal
En rad frågor kom också upp till inte kan få...

KinnarpSlutarp växer c;a

SLUTARPS
MISSIONSHUS

tc_.>?

Mod,erat information
i Lohul fr'rökind

Bo Guetafsson 2, Sune Karlin
(målvakt) 2 etraffar samt Ingemar Fransson

i

:l

i

egna

hem.

Markbehovet åir dryet 6 hektar.
Plan finns fiir 35 tomter. av vilka
tolv är p& mark som måste inlösas,

Markreserv för industri {inns.
Betr. kommunal service erfordras
gätor, va och el för tomtexploatering. Vattenförsörjningen via skyddade grundvattentäkter ånses vara
tillräcklig och vidare anser utredarna att soptippen bör finnas kvar ftir
industri- och byggnadsavfall. övrig
service är väl tillgodosedd.

- utbildad, vrl
- som den i d-ag

I
I

