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IJ n ga Lis eb er gsresenurer fra*Fr ökind,

En stor del av Frökinds unga gar-
de gästade på lördagen Göteborg
och Liseberg. Sammanlagt deltog 32
elever från Centralskolan, merpar-
ten kom ur årsklass 6, vars unga fick
ta med sig en kompis på resan, som

företogs med buss. Aviärd skedde landa och Slottskogen samt middag Kinnarp vid midnatt. Sexans lärare
på förmiddagen och uppehåll-gjor- på Stenaterminalen. Eftermiddagen Thomas Pettersson var jämte Nils
äes unde. ftirden för intagande av' ächkvällenägnadesåtbesökpånö- och Bo Johansson reseledare, för

-"anaua matsäck. I Göte6org blev Gfatt"t Lisebierg. Det var trötta och en grupp elever som var fina repre-
det en rundtur med besök på Tors- nöjda ungdomar som anlände tlll sentanter för den yngsta generatio-

zctls-lg-
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Styckegodstraf iken vid

ÄSARP och Kll,lNARP
förändras fr o m den ljuni 1975.

Vid Kinnarp upphör denna tra-
fik helt. Vid Åsarp kommer t v
in- och utlämning av styckegods
att kunna ske måndagar-fre-
dagar mellan kl 8.30 och 10.00.
Närmare upplysningar lämnas
av Blidsbergs station.

TRAFIKDISTRIKTSCHEFEN

önsrns nvnn

2- eller 3-rumslä-
genhet
önskas hyra nu eller senare.
Helst inom Mössebergqområ-
det. Bror Wetterström, 3081

Kinnarp, Falköping 3.

dtrgarna. EIr tjänsteman
från Blidsherg kommer atl
ombesörja den servicen.
L)en- s.k. vagnslasttraliken
på Äsarp är dock oföränd'
rad. Då trafikanten sjölv
lossar lasten är man inte
beroende av att stationen'
är hemannad.

In- och utlämningsstället
1ör styckegoda i Kinnarp,
som Bengt Carlssorr själv
haft hand om, rrpphör i och
rned månadsskiftet.

lrRöKlNp Ei
ols-7€"

Kyrkofullmäktige i Kinncved
har hållit ord sammanträde i för-
samlingsalen Axtorp. Sammantrå-
det inleddes med parentation över
de avlidna Sten Alkvist och Thyra
Thor som varit med i fullmäktige
sedan kyrkofullmäktige började i
Kinneved.

Till delegerade för val av elektor
valdes Sven Andersson och
Carl-Arne Adamsson och i fyllnads-
val i ','alberedningen valdes Inge
Eckerlid.

Kyrkans räkenskaper genom-
gicks med en omsättning av 220.600
och med en total fondbehållning av
580.000 kr. Kyrkorådet beviljades
full ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

Vidare antogs enhälligt Fogel-
ströms anläggningsfirma, Ciijtene.
som totalentreprenör i'ör utvidgning
av begravningsplatsen. Efter i'ör-
handlingarnas slut var kaffesam-
kväm ordnat.

i:

ii Sl.törönd,ringur | ,unns

Asarp avbernAnnas
Atl styckegodstraftlc

i.

ii 
täSgs ner i Kinnarp

ii -"-t juni koöiiiärilef'ärtTli petsonal f*r. ntiarb"ng. kommcr att få lösa hiljert
! en del förämlringar viel sta- Kinnarp' upphör helt som på tågetrfinns det heller in-
i:i tionerna i Äsarp och Kin-' . in.oc.h rrtlämningsställe för gen till hands som kan sva-
i ttarp, Å.".;r" station av[e-, styc]egods. ra på f'örfrågningar om tåg-
:!: lnrnttas helt. r'ilket bl.:r. ^ 

* A*ernanningen av titler etc'
1] betvtler att rt'sande från Äsarps station kortrnrcr att Vad styckegodset berräf-
i: Å",,.p <tå får lösa biljett på innebåra sämre service för far år det expressgodsel
i råget i sräller för på srario- allmänheten, säger Bengt samt apoteksl ådan fnån'i 

n*n. Samridigt läggs st1'ck- Car'l..son, förste järnvägs- apoteket Svalan i Falkö-
;j egorlstrafikenpåÅ"o"1rr". expttlitör i Äsarp, sonr ping som inte längre kan
'å 

".n ersätts ,n.il .tt in- och slalv btir förflytta<! till Gö- tas emot i Åsar1r,'omtalar
! rrtkirnningsställe för sty'ck- lt borg t'fter I juni. För- Bengt Carlsson. I Äsa4r
i egorls bernannat en oeh en ulonl alt tle sonr reser rned komrne r' dock in- och ut-

i tt"tt timme per dag rnetl tåe från Å"".1r" station lämning av styckego{s att

i.aat.:tttttttttttttttttttt.ttt:.:.:.:.]:.;!:.:.:.:.;.:.1;+:.:.;:..:'

Alla välkomna till en

Tipspromenad
i Axtorp, Kinnarp sönd. den 1

juni.
Anmälningstid 13.00 - 16. 00.

Ti1l en trivsarn tur i vacker tla-
tur inbjuder Kinneveds CKF -
CP. r



I tisdasens FT berättade vi att
en stor del av Frökinds unga går-
de gästade Liseberg i lördags. Jag
var också med. Ar man klasspap-
na måste man kånna sitt ansvar
öch fdlja med de r-rnga i vått och
torrt. Magister Thomas och Nisse
"på Textilen" lick dras med mej
hela dagen, 32 ungar och tre rese-
ledare - det var lagom proportio-
ner. Jag vet inte hur många gång-
er vi råtnade till 32 den här dan,
men t.o.m, når vi skulle resa hem
stämde antalet, Ingen hade fast-
nat i superåttan trots att vi befara-
de att få håmta någon, som inte
lyckuts slita sig från detta ett av
jordens sju underverk - med de
ungås mått mätt.*

Flott skall det vara når Frökinds
unga garde drar ut i fält. Det du-
ger inte rned halvknarriga bussar
.. det ska åven här vara superbus-
sar. Vi fick en '. till humant Pris och
med en chaufl'ör sorninte ens ryg-
gade tillbaka när ungarna ville ha
hårdvolvm nå popen från bussens
bandspölarå. i Alingsås höll näs-
tan alla morgonhandlande hus-
mödrar på att tappa sina ICA-kas-
sar när vi kom glidande - med
pop på högvarv.

i
I programmet var inlagt en

rundtur i Giiteborg. 'Ihomas gu-
idatle, pekade på stora iöretag,
åusöer, och mycket annat som
VAR intressant. Han kan stan sen
sk<rltiden. Ungarna hade Liseberg
i huvudet men vi tre som beståm-
de lotsade i alla fall skaran till
Torslanda och Slottsskogen. Den
ståndiga lrågan var: När skall vi
esentlisen till Liseberg?.-32 

unga, tre reseleilare och en
busschaflis rnellanlandade på
Stenaterminalen för rnat. Mid-
dagsmat. I)et var dukat och klart.
Var åter ni i dag dagens rätt *
snitzel och potatis - för sju kro-
nor? Vi gjorde det.

zqls-rt.

Så kom vi då till Liseberg.
Thomas hade ordnat in hela ska-
ran i grupper för att ingen skulle
kånna sig vilsen. Men det kändes
ändå som att släppa kalvar På
grönbete - om ni nu liar Aiort det
nån gång...De 32 fijrsvann utom
synhåll på rninsta möjliga tid. Vi
som blev över * vi tre som hade
ansvaret -- gick med beslutsamma
steg i riktning mot de där båtarna
som far iväg i Lisbergs Niagara-
fall, Kan donr 32 roa sig - kan väl
vi...- det var ungeiär tanke-
gången. Vi åkte och konstaterade
att Nisse som sått längst bak i
båten blev rncst våt.*

Smekande wie net'valser, rivig
ooo från utescenen - det var kon-
sert med Rormie Hartleys stora
orkester. Reseledarna vilade ut, för
att ta nya tag. Nisse hacle gett sig
den på att komma hem med min;t
en stor chokladask. Vi spelade på
choklatlhiul och vanrr inget. V i
kastade pil, vi sköt på björnar som
korn sntygatrdc ur buskarna, vi
kastade med lingar - vi vann in-
get nu heller. Rask nrarsch till
spelhallen. Nu vann vi och 6l'ev'
genast båttre till mods. ltlår vi fannr
att speldjävulenjagade oss -- kom
Nisse med förslaget att "det skulle
allt srnaka med en kopp kaffe".
Det var ett bra förslag!*

Men l{isse hade inte gett upP
hoppet om att vinna en choklad-
ask, Med raska steg och med
mors dag i baktanke (?) styrde
han kosan till nårmast snttrrande
fiul. Thomas fick tag i två unga
reseniirer från Frökind och svepte
runt på berg- och dalbanan. Jo-
hanssort tittade på och begrun-
dade det nöiesliv han var i. Vi
hann med rnycket från kl 15 till
22. Vi tre som hade hand om'et
bånkade oss för att se Truxas
stora show -' vi blev imPonerade.
Nåstarr konfunderade, Allt rned-
an superåttan med 32 unga från
t rökind snurrade sotn värst.*

Vi räknade som sagt till 32 även
når vi lbi: hem. Det år inte lätt att
råkna löss)äppta kalvat' som gör
krumsprång men det .år inte alla
sorn har så snålla "kalvar" att han-
tera som vi hade. I raka led med
sikte på övergångställen vandrade
de till bussen. Lyckligt kom de dit
och lyckligt konr de heni" Men det
var ingen hårdpop på hernresan.
Det var en mjuk, rner vånlig fram-
toning i bandspelaren. Det var in-
qen som krävde eller iinskade
6ögre volym. Aila var hcsa - in-
gerr förmådcle ta hög ton. Superåt-
tan hade knäckt dom. Prick tolv
landade superbussen på skolgår-
clen. Göran vid ratten var nöjd.
Han hade fått en förövning På
söndag gick bussen till Giiteborg
och på månclag gick busserr - till
Göteborg, Annars brukar de
transportera resenäter lite härs
och tvärs i Norden och EuroPa.*

Nästa steg i Frökinds utveckling
blir att höpa en superåtta. Vi har
tänkt att pii.era den invid det bad
som kommer. Kommunens big
bossar Erik i Stenstorp och Walter
i Grolanda år säkr:rt medvetrra om
behovet och kornmer att göra allt
[ör att vi Irärute skall få en ringa
del av nöieslivet. Kan dom placera
en våidans massa blonrmor i hu-
vrrdkornrnunern - kan vi väl
åtrninstr:rne få en srrperått.a. Så år
tonHångilrrlar b5511 .vii1lr1sr' och vi
sct framen oterr positiv bclrandling
av vår bc8äran. 

*

Musik i Kinneverls kr 
"ko 

3l&Xl 
,

,I kväll, lördag, anordn.. ur, -r_ |slkgudstJänst i Kinneveds kyrka iunder medverkan av Kinneveds i
kyrkokör. samt kyrkoherde S.e. i
.uagnerud-

f)ir V Södra'Skaraborg
Ekedaien-Kinnarp 4-6
Vartofta-Blidsberg 1-2
Stenstorp-Våmb 1-3
Vreten-N:a Fägelås 4-?
Tomten- Valtorp 1-2

Glimtar från, F'rökind
STOR LOPPMARKNAD
SLUTARP

i Järnvägsparken, Slutarp lördagen der-r 31 maj i975 kl'
Fyndplats för saker av allehancla siag. Bl.a. porslin andra
ring från RÖRSTRANDS. Nya plastrnattor i meier'.rara salnt stu-

NYA TEXTILIER
Diverse gamla lnöbler och prylar.
Är'en ett parti nya möbler. Tombolor. Seri'elirgar.
Samträllsföreningen / !drottslöreningen

Silfuerstrands Herrfrisering, Kinnarp
Lördagsstängt fr.o.m. 7 16 - t.v.

Semesterstängt 30/6- 26/7.

öppet: *t:kj:l;;torsd''.rred' r3 - 18

EBOxlruo Ei

sor-te-

Tennis

Kinnarp
Vånb
Valtorp
Tomten
Stenstorp
Blidsberg
Vreten
Ekedaien
N. Fågr.lås
Vartofla

Å"a.p
Grurlanda
N. Vringa
Trii ciet
l-a rv
Floby
Rapid
Edsvära
lIällsr"ad
Slutarp

Kinnarp
Gustav-Adolf
Grolanda
Fröjered
Stenstorp
Borgunda
Ekedalen
Kättilstorp
Mullsiö
IFK C

1 1 1?-10 9

0 214-8 8

0 211-8 8

3 110-9 7

0 310-9 6

2 2 9-S 6
0 3 11-12 6

049-134
238-r44
056-142

0 21,- 5 10

121-3 9

r17-8 9
228-6 8

216-9 8

110-7 8

3 10-12 5

4 5-17 3

6 7-23 0
6 4-49 0

1 014-611
1 132-13 I
3 013-6 I
0 3 13-11 6

2 2 t3-24 6

0 4 11*13 4

2 3 7-t1 1

0 4 9-13 4
149-203
0 5 12-18 2

6

6

6
6

6
D

6
6

6

6

Div Yl I'alköpingsgruppen
Slutarp-Rapid l-2
Hållstad-Grolanda 0-5
Nona Vånga-l,arv 3-2
Äsarp-Trädet 2- I
Floby-Edsvära 3-0

Div IV Norra
Frökind-Annelund 2 2

Falköping C-Blikstorp 2 - 2

Karlsborg B Ekedalen 4-0

06 2

05 3
0 4'4

13-5
13-5

64
64
84
64
64
63
62
til
60
60

65
64
63
oö

61
oz
bI
61

Vill ni veta hur vi i övrigt har det
- kan ni komma till loppmarkrra-
dcn i Slr,itarp på lördag. Det är
lite av gammaldags rnarknad. Vi
bjuder inte på några artister. Men
ni kan väl komma hit och försöka
pruta rned oss. Eör'söker dugt'r.
Floby har sin lövmarknad - vi h;rr
vår lopprnarknircl.

FEST'I-STAD ihuvrtdkorr'
munen alltså - på fredag och r'å-
ran rnarken på lördag. Med sådarr
köpkraft blir Sträng gi;,rr-l.

*
Jag skall icke längre tr<itta eder.

Ni vet hur det är hos,fohanssons.
Mor klipper gräs. far rir' lat. allir
hamstrar år lösa och Volvon rr.rllar
så sakta sina sisla varv. Nu rnåste
jag på allvar angripa nin artclel av
gråiset. Annars hlir rar mor arg,
och då liknar clel iute alis Sörgår-
den.

*
Fast egentligen borcie jag inte

trnclanhålla er mina morgontre-
kvrntler. Tiirrk er alt trnder eu
längrc' tid ha borstrt tänclern a
med ACO ivättkråm, parfymerad.
Detta med tuber som ligger fram-
lre årr ett elånde. Ltrstra Creme i
tub är inte heller något bra medel
för tånderna. Fråga er tandläka-
re . 0m ni får tag i honotn.

Go morguni
BÅSSE

Ösrra Skaraborgs resenrerie
Falköping-Grolanda I -2
Mullsjö-Fröjered 1-2
Kättilstorp-Borgurrda 1 -2
Stenstorp-Ekedalen 4- 0

Kinnarp- G. Adolf 4- 1

Karlsborg B
Frökind
Annelund
Ekedalen
Falköp. C

Blikstorp

2l
2I
20
2l
20
20

3

3
2

2

1

1

Glasögon
upphittade i Kinnarp,
Tel. 0515/330 76.

iFRöKND ET

Aktiebolagen Lt'ls''S'
I oatentverket har registrerats att

MciÄelcentralen Ivar Tovrell AB hit-
tiitr i Hrlt"ft.ds kommun ändrat

"ää" tll ki^t-t""pt AB och bolagets
säte till Falköpings kommup (PRK)

t



Musikfinul i frökirud KINNEMO
Söndag kl. 18.00

Valtorps lF-Kinnarps lF

ensiontirer ff.
på bussutflykt

Musikfinal i Frökind.

På torsdagskvällen avslutades
musikskolan i Frökind med en ele-
vafton. Musikdir Bertil Wensby var
presentatör av plrogrammet i vilket
merDarten av eleverna medverka-

de. Vi lick lyssna till mycket piano-
musik, men även gitarrer, blockflöj-
ter och rytminstrument fanns med i
musikvilden den här aftonen in{ör
en välfylld lokal Frökind.

f{är kornmer gungorna?

redan högt på lekplatsen.

De unga i KinnarP är be'
sviknä. Lekplatsen vid statio-
nen ser allt annat ån inbju-
dande ut. Gräset växer högt
och gungorna finns inte' In-
gen i Kinnarp har ansvaret
längre för lekparken - den

faller under nya kommunen'
Så sent som i fetrruari monte-
rades gungoma ner - nu hop-
pas de unga att gungorna Är På
plats snarast möjligt, Som sYns
på bilden linns det stållning-
4r...

ch-r€.
På den antlra lekPlatsen i

Kinnarp - Liskångsområdet -
lår någon privål Per-son tagit
initiativet att montera UPP
gungoma.

Kyrkans pensionärer i Kinneved
avslutade sin verksamhet före
sommaruppehållet som vanligt med
en bussresa. Det har blivit tradition
att kyrkorådet bjuder pensionärer-
na på en utflvkt mot olika mål sista
fredagen i mäj varje år.

Man samlades som vanligt vid
Lokal Frökind varefter {iirden eick
genom den vårfagra Ätradalen-ge-
nom Ulricehamn väster om siön
Åsunden till Torpa stenhus för ett
kort uppehåll.Sedan ställdes fården
till Hovsnås herrgård där man sam-
lades kring dukade kaffebord. Där
underhöll liksom under bussresan,
Karl Tornemar och Gunnar Karls-
son med uppskattad musik. Efter
samkvämet fortsattes resan till
Dannikes tolvhundratals kyrka där
kantor Annmarie Båck hälsade väi-
kommen och berättade om kyrkan.
Sedan höll kyrkoherde Hagnerud
andakt :red kantor Bäck vid orgel
Man besåg även det vackra och väl
ordnade församlingshemmet invid

kyrkan. Under hemfärden som gick
väster om sjön Asunden förbi
Brunn, utdelade kyrkoherden en
gåva till resans äldsta deltagare,
Thea Hallagård, och Karl Thörn
samt hälsade alla pensionärerna
välkomna till höstens iamlingar.

Pensionärernas tack till kyrko-
råd, spelemän och busschaufför för
en lyckad resa framfördes av Martin
Ahl, Halsäng.

Tipspromenaden i Axtorp, Kin-
narp

Söndagens tipspromenad i. Ax-
torp, Kinnarp, som hade anordnats
av Kinneveds Cp oeh CKF samlade
134 deltagare. 8 tävlande noterade
16 rätt. Vinnare blev Krister Tege-
hall Jäla, Margot Pettersson, Slu-
tarp, och Bror Johansson, Kinnarp.
Vinnare av skiljefrågan Lena Ade-
vå9, Odensberq.

Rätt ripsrad:1 | I 2 2 x I | | x 2 x. 2
2 1 1 2x x 1. Boken hade 276 sidor.

SLUTARP
VÄLKOMMEN tiII

OPPMARKNANE
I DAG KL. 1O.OO

Ni kan göra många fina fynd. Vi ha plastmattor, nya i meter-
vara samt stuvar, Stor sorter.ing i RÖRSTRANDS porslin.
Nya möbler. Soffor och bord rn.m,

Samhällsf öreningen/ldrottsf örenin gen

Karino Anna-Maja och Anna-Carin liamför den gungstållningen vid stationen i Kinnarp. Gråset växer
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I Voltorp i toppen!
.n. . -tl7.t tBtrstf -\ t lsson - honsert-O
Det är nu definitivt kJart att Kinneveds välsjungande kyrkokör

sorn avslutade sin egentliga verksamhet för€ sommaruppehåller med

musikgudstjånst i Kinneveds kyrka i lördags kväll, komrner att före-

ta sin iraditionella "avslutningsresa" först på höstkanten' Man har
nämligen sikrat in sig på att då resa till Scandinavium i Götehorg för
att tyssna till vår världssopranstjärrra Birgit Nilseon'

IT I
T

T

t

Det berättade kantor Margareta
Thor för FT efter lördagsgudstjäns-
ten, som övervars av en talrik me-
niEhet. Det har varit tradition att
köien tidigare svarat för merparten
av den gudstjänst - med tonvikt På
sång och musik - som ordnats vid
Allhelgonatiden, men uPPmuntrade
av 1ördagskvällens stora publika in-
tresse är det * enligt Margareta
Thor - inte omöjligt utan att man
även i fortsättningen också kon-
centrerar sig på en vårmusikguds-
tjänst.

, Ett väl sammansatt
progråm

Programmet i lördags var mYcket
föredömligt upPlagt, där rektor
Bengt Kjellström svarade för orgel-
solo och den ackompanjerande mu-
siken medan Margareta Thor helt
koncentrerade sig som körledare.
Helt i sin ordning var Programmet
vår- och sommarbetonat, där Kjells-
tröm inledde med David Wikanders
Variationer över Psalmen Den
blomstertid nu kommer' Den Yät-
tii"gå"å. tt..nsj öng Waldemar Åh-
l6ns innerliga tonskapelse En vänlig
srönskas d;äkt. Kyikoherde Hag-
ierud formade sin predikan med en
återblick.från advent till pingst och
kom sedan in På Trefaldighetens
budskap i en formfulländad koncentl

ratiskt hållen utläggning med tan-
kegångar som stämde till helg och
eftårtanke och som inramades av
helgmålspsalmen Det ringer till vila'
och veckän går ut. . . samt den ak-
tuella årstidipsalmen Nu .smeker
;;å;". 

-lj;;å-fläkt, 
ft;"kuhna"de

sommartiden...
Efter altartjänste4 sjöngs O Kriste

du som ljuset är...varefter den
högstämt fina gudstjänsten slöt med
'Scholefields Den dag du gav oss

samt Daniel Clsons musikaliskt och
sångligt föredömiiga "lilla aftonkan-
tat", En eloge för övrigt i samman-
hanget till kören och dess ledare
Mareareta Thor som trots att kören
endalt räknar 16 deltagare - i och
för sig med tanke på den lilla lands-
bygdJförsamlingens sångliga under-
las noq så beundransvärt - vägat
siä på-detta charmant högstämda

-åo ttos så krävande verk' Som
postludiJm fick man lYssna till J S

bachs Herre signe du och råde. . .

HELGE DUVANDER

Vann i $*tnarp
1 \altorpsrinsl med 2-I på ningar. nästan på hockeyris. I
I hinrr"rno mot Kinnarp i sön- Kjell Ehns långa farliga inkasr :
I rlags belydde all årels nykom- risr,lterarl" så imåningom. Via I
I ting i femmafotbollen gått upp en Kinnarpstracks huvud I
! l,å rlelad lerlarplats. L drla- hamnade bollen framför löt- -
I nrålssegern för gäslerna rar en trrnä på framstormande Len- I
I r'ättvis ute".g ui d"r här kam- nart Anrlersson, som inte gän I
! ,r". inför 250 uersoner - en na kunde missa. \'i skrev 35 -
I tr-ä.kt noteringi ruskrätIret. spelade minuter och Kinrrarp :
| även om r-let rar uppe håll mer- var ett slagel lå9. I
I parten a. speltiden, Kinnarp f)et rar en bra div V'mateh. I
! höll .iämnt metl siila gäsler i även om jag sell t\innarpspoi- :
I fA.rtr halvlek och såg t.o.-. tt karna i båttre framträ-da-nden' t
i au rara rrå eåns d,'n si.ta ktar- I \ alrorp utsågs förre IFK-spe- I
! t.t at .te hä. 15 rnitrulerna. laren Lars-Erik Srensson till :
| | andla halrl'k ägnade sig bäsle spelare. llen det måsle I
1 Kinnarpspojkarna ål indivi- ha funnits många kon kurren- Ir rluella övningar, Drilrhlarle Ier. llasse Johansson och \isse :
I o.h blev av rned bollen - Lundh var två ar gästspelama, I
1 rn1'ekr.t lacksårrrt lör etl gäsl- som var dominanler. Änfalls- |
! lug. som harle helt an'lru fun- spelel rar piggl - det gäller l
f' deringar pa hur fotboll 'kall "Fluga" Gurtafsson. Lennart I
t speJas.. .dndr:.reson och Jörgen Thorell ;
] llatchens förslr rnål föll cf- i första hand,
I ,".-."'#;,i;;::. Eit 30-.'"- *r""rp"rralvakten Thomy I
I ters.kr)tt lrån Jörgerr Thorell Peltersson är nämnd. Gösta I
! stältde Tlromv Poltersson ulan Ek prisarles som bäste !
I grarering.chans' Dittill. harle hl F'-.ltelal'e. nterr hans kollega I
I nralchen ruril .iärnn och ri ha- i baeklinjen 'fon1- Pr'reson rar I
! d" bt.o. nolerat ett slolpskoll minsl lika bra. Kent Benglsson l
I f.år Kinnarps sitla. på mittldltet skall i övrigt ha I
I Kvitterinsen sorn föll r'lier ctl omnärnnande lörsin insats' I
! lö minurer föresieLs ar ell Kinnarp har många bna bolle- i
I b.u hlt'-anfall "om ayslrrta4e. karc. nren de lekte för själre I
I -.d-'''pp; "k;;'-;; 

ii;;;;: våltligt den 
.hår 

eftermi<lda- I
I \f-eslerberg. gen. I
I An.lra lialtlek gick nrer i s-O Bergqvist. Skara" upp- !
I Valtorps lecken och Thoml lrärlcle sorn mycket rörlig rlo- I
! P"tt."".rt liek rlet hcll orn mare och hade rlärtill låg fel- I
I ö...o. rid elt ;rar tilllällen. procerrl' Högt betl'g till Ska- !
I Hr" arrärjrle dock nrerl slajd- rabon, I

---.:':-l
loI PÅ MARI{IYAD I STUTARP

,/b-7{.

Slutarps IF och Samhällsföre-
ningen anordnade i lördags tradi-
tionellt loppmqrknad vid stationen.

Trots det råkalla vädret var kom-
mersen livlie och bruttot blev cirka

9.000 kronor. Några av marknads'
besökarna hittar ni På bilden ovan.



Ur resultatlistan:
1) Bengt Andersson FalköPing 141

p, 2) iliell Strandroth Lidköping 138'

3) Bengt Äkesson KinnarP 135, 4)

Hasse Törnqvist Tidaholm 131, 5)

Rolf Augustsson FalköPing 129' 6)

Leif Andersson Tidaholm 127, ?) Vil-
borg Olotsson Tidaholm 124, 8) Kurt
Ramm Habo 122, 9) Bertil Högberg
Falköping 122, 10) Bror Thorstensson
Falköping 121, 13) HarrY Arvidsson
Falköping 118, 141 Gunde Johansson
Kinnaro 118. 16t Cöran Hermansson

Sätuna 114, 17) Giinter Jockisch Fal-
köping 114, 18) Börje Karlsson Fal-
köping 112, 23) Ahrle Johansson Sä-
tuna 104, 25) Sven Ivar Nilsson Tida-
holm 101, 26) Lennart Iandgren Ti-
daholm 91, 27) K E Lerdahl Tidaholm
86 p.

Delreeultat:
Skeet: 1) Giiran Hermansson Sä-

tuna 75 p, 2) Vilborg Olofsson Tida-
holm 69, 3) Ieif Andersson Tidaholm
66 p.

Älg: 1) Hasse Törnqvist Tidaholm
40 p, 2) Torbjörn Karlsson Hällekjs
40, 3) S E Enström Skövde 39 p.

Rådjur: 1) Beng Åkesson K,r..rp
44 p, 2) S Ä Enstnim Skövde 40, 3)
Bror Thorstenssorr Falköping 40 p.

Fotboll
Strömsborg, Vartofta
Fredag 6 juni kl. 18.45

Kinnarps lF
Vartofta SK

FOTBOLL
BROVALLA

FREDAG 616 KL. 18.45

BLIDSBERG
VALTORP

Matchbollen skånkt av,rL-P
Bilar.

slb-
Nar FT griper in...

.l4r.

I tisdagens FT berättade vi om
lekplatsen vid stationen i Kinnarp.
Den saknade gungor och gräset
växte högt. Vi hadegn bild med tre
unsa Kirinarpsbor iirvid ställningen
.oti i.tga gungor hade. På tis-
dassmiddagen kollade vi lekPar-
t<e"n. Oa uai guttgo"ttt på plats. När
FT griper in...

LänsmästerskaDets segrark\rartett' Från vänster står rådjurssegra'ren
Benrit Äkesson', Kinnårp, sammanlagde vinnaren Bengt Andersson,Bengl innärp. samnranlagde vinnaren Benqt Andersson,
Falkåping, skeetsegraren Göran Hermansson, Sätuna, och ålgsegra'
.e. Håssö Törnqvist, Tidaholm, eller rättare sagt, Hökensås

Han hade ett riktigt stressigt och
hårt jobb, Dan Simonsson, Kin-
narp. Han hade att oupphörli-
gen. oupphörligen spänna fiä-
dern till lc-rduvekastaren. Han
klarade dock det hela alldeles
utmärkt.

(&r^^r a/#/qL

Fölltrrå,ntuk s/e-ts-

Iflö,nr,n,o;rp,sbo
sad,,rt slr,ud'o,d
En lantbrukale i 50-åni

åldern från en gård strax
utanför KinnarP, ådrog sig
altvarliga skador då han
föll från taket till ett uthus
på onsdagsförrniddagen.
Fallet var c:a tre meter
men på grund av att man-
nen föll mot en betongPlat-
ta ådrng han sig så svåra
skador att han förlorade
medvetandet. Efter en
stund upptäcktes olYckan
av rnannens hustru sonl
larmade ambulans. Den
skadade fördes till lasaret'
tet i Falköpingo där han.nu
vånlas på intensirvårdsav'

r!.:.:.:.!:.:&:.:.:.:.1.:d-'J 
g'!'"-'-'j!!.g"r'r'r*""":S;';'I'a:'t'ta-"'-'-r"-':"':

7lb-Tf.

delningen. Tillståndet be-
tecknas som mfcket allvar-
ligt och på måndagskvällen
hade den skadade ännu in-
te vaknat upp ur sitt med'
vetslösa tillstånd.

Lanttrmkaren var sYssel-
satt rned att uppföra ett ut'
hus och höll på med tak-
läggningen då han av nå-
gon anledning förlorade
balansen och störtade till
rnarken. Några vittnen
finns inte och lr- an vet diir-
för inte hur länge som den
skadade låg medvetslös in-
nan hans situation UPP-
täcktes. till oh'ckan

inga vittnen
och man vet

f)et

FABRIKSARBETARE
Till vår putsavdelning sökes omgående kvinnlig eller manlig per.
sonal för maskinputs och handnuts.

Kinnarps Kontorsmöbler
Tel. 0515/333 70.

därfeir inte hur olyckan
exakt gått till och ej hel-
ler hur långe 49-åringen
lås medvetslös innan
hans situation upptäck-
les. IIan avled utan ätl
ha återfått rnedvetandet.

Ifinnarpsbo
aYled efter
fall från tak

Den 49-årige lantbru-
kare från en går.d strax
utanför Kinnarp som
föll från taket till ett ut-
hus, avled till följd av de
allvarliga skallskador
han ådrog sig på fre-
dagsför'middagen, på

( Falköpings lasarett.

Fallet var c:a tre rne-
ter men på grund av att
den ornkomne föll rnot
en betongplatta erhöll
han så svåra skador ått
livet inte stod att rädda.

Olyckan inträffade på
onsdagsförmiddagen då

lanttrrukaren var syssel-
satt med takarbeten på
ett uthus s<rm var under
uppförande. Därvid har
han av någon anledning
förlorat balansen oeh
störtat till rnarken.



Sholauslutning i Kinnened, ''b'ld"

Möhelutförsäliningen
i Slutarps köks Iokaler

Endast 3 dagar kvar att handla billigt.

UPP TILL
S0Y'RABATT

på vissa varor - Nu skall allt bort

Ett 20-tal Bokhylleserier i val., jak., o.
vitlack, samt uddadelar.
Några soffgrupper
Skyltmattor med 50"/" rabatt.

OBS! LöRDAG SISTA DAGEN!

Endast kontantlörsäljning! Omgående leverans och hämtning.

II

OBELHU$ET
TILLFÄLLIGA LOKALEB SLUTARPS KOK. TEL.0515i336 15.

Unga röster ur klass 1, som framträdde i kyrkan'

Med psalmen I denna ljuva
sommartid inleddes gårdagens
skolavslutning i Kinneveds kyr-
ka, dit eleverna från Central-
skolan i Kinnarp tågade med re-
s^pektive klasslärare i spetsen.
Ärskurs 1 framträdde med två
sånger "I sommar" och "Fjäri
len". Tillsynslärare Thomas
Pettersson tog sedan till orda,
tackade elever, föräldrar och
skolpersonal för det gångna läs
året och vände sig särskilt till

årets sexor som nästa läsår åter-

finns vid Kyrkerörskolan i Fal-
köping.

Hem- och Skolaföreningen
hade inte anslagit några medel
till bokstipendier utan istället
avsatt pengar för en bättre skol-
gård, vilket kommer alla elever
till del. En bok delades dock ut
och det var till Lill-Britt Svens-
son som på torsdagens frilufts
. dag vann en tipspromenad.

Avgångsklassen i Kinnarp -
klass 6 - framträdde sedan un-
der Hans-Åke Björcks ledning

med "I don't know how to love
him" ur Jesus Christ Super
Star.

Förre kontraktsprosten Erik
Malmensten, som är verksam
inom pastoratet, höll en kort
andaktsstund med "Tron på l,ju-
set" som tema. Som avslutning
sjöngs gemensamt Den bloms-
tertid nu kommer, varefter ele-
verna samlades utanför kyrkan
där några klasser fick betyg och
andra kort och gott passade på
att önska varandra en trevlig
sommar.

Tångavallen
fredag kl. 18.15

Floby lF A
Slutarp lF A



Fastighets- och lösöreauktion
Lördagen den 14 juni 1975 kl. 10.00 låter Edit Blombergs dödsbo
genom off. auktion försäfa fastigheten Slutarp 5:32 Backg. Mo-
dern bostad om 4 r.o.k. hel källarv. mindre verkstadslokal på
tomten. Uppvuxen trädgård om 1115 kvm. I handpenning erläg-
ges t$/o samt godkänd säkerhet. Fri pråvning av slagQist bud.
Kl. 10.30 försäles dödsboets välvårdade lösegendom varav näm-
nes: möbler av olika slag ss. byråar, bord, stolar, soffor, fåtöljel,
blomsterställ, piedestal, bokhylla, större spegel, kökssoffa, tavlor,
klockor därav ett årsur, lampor, mangel, Iinne, dukar, mattor,
glas o porslin, nickelservis, div. kopparsaker, köksutrustning, ra-
dio, TV-apparat, prydnadssaker, matbestick, div. verktyg, cykel,
motorgräsklippare ved m.m. då allt skall sä[ias. Kontant betal-
ning,
Övriga villkor vid auktionen.
Visning efter överenskommelse med undertecknad,

Andersson & Götllnd, tel.0515/16905, 14191.

6 - l-vinst Rcittuis seser

fcir Flobv l{" .fc;r Vartof"tct *,
J I/arf^fta SK snm tidiorra i rr!

6- 1 I

Floby vann i går kvÄll med hela
6-I mot Slutarp på Tångavallen.
I paus hade gäst€rna 3-0Jed-
ning. Segern var något för stor,
om man ser till spelet, men Slu-
tarp schabblade in ett par mål i
onödan. Målens rad: 0- I straff R.
Jonsson, 0-2 Tony Kardell, 0-3
Bernt Miltono l-3 RogerÅnders-
son, l-4 straff R Jonsson, l-5
Bemt Milton oth l-6 Bemt Mil-
ton. Bäst i Floby var Jonny Isaks-
son i fyrbackslinjen, Björn Ottos-t
son på rniufältet och Bernt Milton
i kedian. I Slutårp gladde målvak-
ten Arne Ektrom, Kjell Conrads-
son på ena backplatsen, sloppern
Kjell Karlstedt samt mittfiiltets
Roger Andersson. Lugn och såker
domare var Erland Molander, Ti-
daholm,

Vartofta SK som tidigare i vår
haft det ganska motigt gästades i går
kväll av Kinnarp. $elt råttvist kun-
de VSK vinna denna drabbning
med 2-0 efter 1-0 i hah'tid. Det var
en mycket hård och tät match med
många avblåsningar som följd.
Bland annat utdelades fem var-
ningar för VSK.

Vartofta tog ledningen med 1-0 i
matchens 11:e minut genom mål av
Jan Johansson efter pass från Rune
SanCblom. I matchens 79:e minut
fastställdes slutresuitaiet 2-0 till
VSK.' Målgörare var Ingemar
Sandblom.

I ett bra spelande Vartoftalag där
ingen gjorde bort sig skall ett plus
ges till Leif Gustavsson. I gästande
Kinnarp var mv Tommy Pettersson,
Conny Kvist och Staffan Nils6n de
fråmsta.

Godkänt betyg får dornaren Bo
Segerfeldt från Stenstorp. i

oeh sr:o;[|r;oiilldebfrd

Simlärare Ann-Marie Ax ska i tre veckor försöka lära den här gruppen badsugna elever att 
ftft-rf,.

också hålla sig flytande.

Simskolans start är' Iika
traclitionell so?n nymodig
denna fagra försommårtid.
På måndagen var det dags
igen för upprop till den
kommunala simundervis-

ningen i Otlenbadet och de
många nybörjare som
strömmat till från Falkö-
ping, Frökind och Redväg
belönades med kalasväder.

Slutargis IF D-jun,r N Eckerlid, M
Wallin, U Brage, S Jonsson, M Forsberg,
M Lindström, M Eknan, M Johansson, K
Å Fitpsson, J Mlckelssen, A Bergkvist, R
Karl6n, J Svensson, A Malmgren, S
Ungh.

Match mot Tomten D-jun. Samling
Tångavallen torsd. 17.45.

Kinnarpe D-jun.: R Torstensson, U
Nero, M Carlsson, S Friberg, C Svere-
mn, M Fred6n, P O Westerberg, B An-
dersson, U Westerberg, T Berglud, M
Darius, S Fridolfsson, P Hermareson.

Match mot IFK Falköping. Samling l?
fredag Kinnemo.
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SLUTARP
Enfamiljsvilla i t plan
med lugnt och trivsamt
läge, inneh. 4 rum o
kök, hall. duschrum o
vvc. Källare rned bl.a.
tvättstuga m. tvättma-
skin o torkskåp, pann-
rum m. oljeeldn. o gara-

.SL e..
Trädgårdstomt c:a 900.{$F'ku-.t-

KINNARP
Trivsam villa m. bra läge på
stor, vacker hörntomt, nyl.
helt ombyggd o. i nyskick,
bekl. m. fasadtegel, inr. var-
dagsrum 35 kvm, 3 st. sov-
rum, hallar, nyinrett fanerat
kök m. diskmaskin, kyl o.
frys etc, två wc:n samt i
kä.vån. duschrum, tvättstuga
o. värmecentral. Överbyggd
altan. Frist. garage o. förr.
Goda möiligh. att få hypo-
tekslån!

AB Slutarps hök
skall Utföra byggnads- och mark-
anläggningsarbeten på sin fas-
tighet i Slutarp för 165.000 kr.
Därefter kan en eller två Perso-
ner få anställning. Regeringen
har nu gått med på att bolaget
använder medel tlr investe-
ringsfonden till finansieftrgen.

Renault 16 TS 1974
gul, 3.000 mil

Renault 16 Automd't 1971

Gul, 5.200 mil

Renault 15 TS Coupå 1972
Röd, 4.200 mil

Renault 12 combl 1972
Röd, 7.400 mil

Renault 6 1971

Gul, 5.000 mil

Renault 4 1967
Vit. 8.500 mil

Volvo 142 B 1971

Grön, 1?,000 mil

Peugeot 504 1970

Vit, 7.200 mil

Volvo A Combl 1965
Grå, 18.000 mil

Opel Karavan Combi 1969
Grå, 12.000 mil

VW Gombl 1970

Blå, 5.900 mil

Opel Kadett Combi 1968
Blå, 13.000 mil

Topplagen Blidsberg och Kin-
narp avslutade våromgången ge-

nom att i går kväll på Enevi sPela
1-1. Detta sedan hemmalaget haft
ledningen i paus med 1-0. Matchen
går inte precis till historien som nå-
gon välspelad match. Detta får
främst det dåliga underlaget stå för.
I övrigt får man anse att resultatet
var rättvist. Visserligen hade Kin-
narp de klart vassaste chanserna
men mv Tomas Roosvall var på sitt
bästa humör och räddade många
farliga tillbud.

Två straffar utdömdes och den
första fick Blidsberg då Håkan Gus-
tavsson var igenom och blev fälld.
Håkan själv la straffen och dwtta
betydde l-0 efter fyrtio minuters
spel.

Andra halvleken började med ati
Kent Samuelsson blev rrtvisad då
han fått två varningar.

Då Blidsberg fick spela med re-
ducerat manskap så lyckades man
inte freda sig bakåt utan Tomas
Westerberg kunde slå in bollen ef'
ter en fin krossboll från "Blecka".

, t{innarp lic.! en straff då det åter-
stod tio minuter av matahen då
"Blecka" fälldes, men Bosse Me'
lander sköt så illa att Tomas
Roosvall kunde rådda.

Dåd det återstod fem minuter
kom den 2:a utvisningen och åven
den drabbade Blidsberg. Det var
brodern Gerhard Samuelsson som
då utvisades.

Bra i Blidsberg var mv Tomas
Roosvall och Gerhard Samuelsson
medan Bengt "Blecka" Georgsson
och Tomas Westerberg framträdde
bväst hos gästerna.

Den som gjorde den sår-nsta insat-
sen på plan var domarensom hade
flera konstiga domslut. Bland annat
var de båda straffarna helt omotive'
rade.

tut/f-6" EMIL

Bättre ljus
i I(innarp
Slutarp tutb;N6

Kinnarp-Slutarps väglöre-
ning har av kommunstYrelsen
beviljats pengar att byta ut den
äldre betysningsanläggningen
utmed väg 46 genom samhälle-
na. Utbytet skall begränsas att

'omfatta endast den del av väg-
sträckan Tångavägen=Järn-
vägen-Bil & Motor. som i På-
gående byggnadsetapp av Väg-
verket förses med trottoar. El-
verksstyrelsen skall bevilja för-
slagsanslag på högst 45.000 kr.

Vägföreningen hade också
begärt medel för att asfaltera
gator i Kinnarp och SlutarP.
Kommunstyrelsen föreslår
emellertid att ärendet remitte-
ras till budgetberedningen för
att man skall kunna ta ställning i
budgetarbeter. . Några medel
fi nns inte i årets trtrdget.

Kostnaden för asfalteiihg be-
räknas till cirka 140.000 kr.

FRöKIND E

Med flera andra beg. bra bilar'
Välkomna för en provtur av ny eller beg. bil

Herr Sture Olsson, KinnarP, med
maka Yvonne född Olsson' Nit'ta'

:Foto: Atelj6 Boris)
Ulricehamn

Slutarp
!.+h -1r.

PENSIONÄRSTRAFF
Pensionärer tned resp. maka eller make i Kinneved, Vårkumla
och Luttra inbjudes till samkvärrt' på Kinnarps Pensionat måndag
den 16 juni kl. 14.30. Prostinnan Malmensten berättar minnen.
Önskas biiskjuts ring 331 39, 332 40.

Alla hjärtligt välkomna!
Kinneveds Rödakorskrets

Beg. bra bilar

Bil & Motor, Slutarp
Tel. 0515/333 30 bost. 141 00, 333 62, 340 62

aukt. återfdrsäljare för Renault.
Världens största tillv. av framhi.-drivna bilar

KLITNNINGAR
Nyinkomna - I stort antal i
vanl. ''*storl. och 2O-serien.

Även ateljö-sydda. Till verk-
ligå LÅcPRisER.

KINNARPS
MANUFAKTUR

Tel. 331 34

Öppet: 9.30- 12.00,

14.00- 18.00

lörd. 9.00- 13.00

Falbygds-
mästerskap
i skeetskytte Kinnarp söndagen
den 15/6 ki 10-12.
Lerduvekommitt6n

Oavgjord
toppmatch

PAMINNES OM
AUKTIONEN
i dag kl. 10.30' SlutarP'

Blombergs dödsbo, varvid
försäljes antikviteter av Pors-
lin o. koppar, "rariteter"'
Andersson & Götlind

Oavgjort
för

Slutarp hemmaspelade igår kväll
rnot Hällstad och efter ledning I

paus med 2-1 blev slutresultatet 2-Z'

För slutarp giorde Roger Anders-
son båda målen, Därav ett På straff.
Nämnas skall att Hällstad giorde sitt
kvitteringsmål när det endast åter-
stod tio sekunder av matchen.
Bra i Slutarp var mv Arne Ekbom'
mittfältets Tony Skogli-rnd och k€{.
jans Roger Andersson.



Industrinämnd på rundresa
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nämnd genom dess ordförande Bengt Börjesson. tt/o-*t.
- En bra kontakt mellan industrinämnd och kommunens pings kotpnruns industrinämndo som under fredagen före-

företagsleclare är rnycket värdefull. Det är en av anledning. tog en rundresa med besök på nio olika industrier i kommu-
arna till varför nämnden besöker större delen av kommu- nens södr:a del'
nens industrier, säger Bengt Börjesson, ordförande i Falkö-

i: : i#.rf*rc

siffi,
++,1,,,:$t,l,f

- Vi har för avsikt att fortsät-
ta med dessa rundresor och
skall besöka så många av kom-
munens industrier som möjligt'
säger Bengt Börjesson vidare.

Nämnden har tidigare besökt
industrier i kommunens olika
delar. Man har t.ex. rest runt
bland de större industrierna i
trakterna av StenstorP- och i
Vilske gamla kommun. Aven de

etablerade företagarna i Falkö-
pings tätort har fått stå som vär-
äar-för industrinämndens leda-
moter.

Fredagens rundresa i kom-
munens södra del iPleddes med
besök på Björnol AB i l*ale-
kvarna där man tillverkar
plastmattor. Rörelsen är ett fa-

miljeföretag och man andas
ontimism inför framtiden. Bl.a.
fick industrinärnlrdens ledamö-
ter besked om att företaget nYli-

gep fått en stor order från Tysk-
land.

Nästa besök avlades hos Sve-
jo Mattindustri i Vartofta - ett
företag som startade i blYgsam
skala i ett gammalt hönshus -
men som nu sysselsätter ett
15-tal personer och fcirfogar
över nya moderna och ända-
målsenliga lokaler.

Vid besöket i Vartofta passa-
de man också på att gå igenom
Vartofta gamla mejeri som firma
Holmbergs Trikå AB köpt och
iordningställt till en ändamåls
enlig fabrik. Att fabriken tidi-

gare tjänstgiort som mejeri finns
det inte många spår som vittnar
om.

AB Gyllensvaans Möbler i
Kättilstorp stod härnäst på be-
sökslistan och där avslöjade
fabrikör Nils Gyllensvaan att
han har för avsikt att bygsa ut

labriken för att bereda plats för
en nyinköpt maskin. Maskinen
medför ingen personalutökning
men väntas ge företaget ytterli-
gare ekonomisk bäring"

Drygt hälften
lrån Falbygden

Drygt hälften av alla likkistor
som tillverkas i landet kommer
från Falbygden. En av de fabri-
ker som bidrar till den statisti-
ken är 50-årsjubllerande Fred-
riksson & f)ahlstrands AB i
Asarp som var nästa uppehålls-
plats på nämndens runoresa.

AB Kinnarps Textilindustri,
som är ett familjeföretag med
väveri och syfabrik under sam-
ma tak, var ett av de minsta fö-
retagen som ingick i fredagens
besökslista. Bl.a. inlbrmerades
nämnden om att företagsleda-
ren själv reser runt och sälier

företagets produkter. Order
ingången är intakt och man ser

framtiden an med tillförsikt.
Efter lunch på Kinnarps pen-

sionat var def dags att vandra
runt på kommunens. största fö-
retag - AB Kinnarps Kontors-
möbler. Företaget som grund-
ades 1942 förfogar över en golv
yta som uppgår till 14 tunnland

* eiler c:a sju ha! An talet an-
ställda rör sig omkring 150.

Fredagens sista industribesök
var på Ruthmans Snickerifabrik
i Slutarp som titrlverkar köksin-
redningar. Vid rundvandringen
framkom bl.a. att nybyggnatio-
ner av hus tenderar att minska
men likväl har företaget en god
orderingång. Detta torde ha sin
förklaring i att allt flep villaägare
och husägare renoverar sina
byggnader och då installeralny
köksinredning.

Välkommen till AB Kinnarps Kontorsmöbler hälsaf ingenjör Assar Jarlsson Falköpings industri



Sommarmotöa Div V Södm Skaraborg
Blidsberg-I$nnarp 1-1
Stenstorp- {artofta 0- 1

Våmb-Ekeilslen 4-2
Norra Fågelås*Valtorp.l- I
Vreten-Tomten 1*3

FRö]{|ND B;
AB Slutarpskök
har fått tillstånd att använda
52. 600 kr ur arbetsmiljöfonden tiil
lacktork och vattenridå.

Arbetsmiljö Pft- lf '
Arbetsmarknadsstyrelsen har

gett Kinnarps AB, Falköping,
tillstånd att använda 216 000 kr
ur miljöfonden för förbättring av
kontorsmiljö i form av luftkondi-
tionering, 100 000 kr, akustiskt
tak rned belysning, 82 000 kr,
och ljudabsorberande antista-
tisk matta för 34 000 kr.

Friluftsgudstjänst i Slutarp
POå söndag anordnas av Kinne-

veds Kyrkobröder en friluftsguds-
tjånst i järnvägsparken i Slutarp,
vid regn i missionshuset. Medver-
kande blir red. o. musikdir. Helge
Duvander och kh Hagnerud.
blir även kaffeservering

Midsommardagsfest i f,of..l
Frökind

Frökinds och Redvägs
(c)-organisationer anordnar den
sedvanliga midsommardagsfes-
ten i Lokal Frökind på lördag.
Lekar, dans, kaffeservering
m.m. står på programmet.

Kinna4r-Floby 143-144
Bäst i Kinnarp: Lars Lindgron

och Yngve Nilsson 22 och Johnny
Mann,2l. I Floby: Ingvar Ström,
Göran Brink och LeifJohansson 23.

en. Byggnaden ägdes av brö-
derna Larsson i Kinnarp, som
använt den som upplag för be-
gagnade bilar och bildelar.

Det var ägarna själva som tut-
tade på byggnaden, som var för-
fallen och inte längre till någon
nytta. Brandmannen PerArne
Olsson från Falköping tanns På
plats och kollade så att elden in-
te fick någon spridning. Det var
en bra vald tidpunkt för brasan
med tanke på vegetationen och
omgivningarna.

Byggnaden uppfördes 1905

och användes under en längre
tid som torvlada. En tre km lång
linbana fanns från Karbo mosse
till ladan vid järnvägen. Marken
tillhör SJ men byggnaden har
under de senaste tjugo åren ägts
av nåmnda bilföretag.

Byggnaden brann snabbt ner
till grunden' - brasan syntes
under en kort tid vida omkring.

g)o
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Våmb
Valtorp
Blidsbery
Stenstorp
Kinnarp
Tomten
N.Fågelås '
Ekedalen
Vreten
Vartofta

Kinnap
Gustav-ddolf
Grolanda
Fröjered
Mullsjö
Sterctorp
Kiittilstorp
Ekedalen
IFK C
Borgunda

.9 7 0 224-rr14
\ 5 1 314-1111
9\:4 3 213-1011
I5 0 417-12 l0
I 4 2 319-15 10

1 9 3 3 313-15 I
I 2 3 4 r3-r7 7

I3 0 612-19 6
9 3 0 615-23 6
I3 0 610-18 6

I 7 2 0 31- 7 16

I 7 0 2 35- 8 14

9 6 1 227*713
I61224-11 13

s .5 2 2 l8-r0 12

9 4 0 520-21 8
I 2 r 61r-20 5
92167-215
9 1 I 7tt-27 3
90187*591

024-916
2 47-21 t3
1 22-18 t2
2 2i-r6 13
4 22-26 I
4 17-31 8
6 15-22 6
5 8-15 5
7 t6-25 4
7 t7-33 4

Div Vl Falköping
Rapid-Grolanda 0-l
Trädet-Iarv 3-0
Slutarp-Hållstad 2-2
Edsvära-N. Vånga 0-3
Floby-Åsarp 0-1

Åo"p
Trådet
Grolanda
N.Vånga
Floby
Larv
Rapid
Edsvära
Hällstad
Slutarp

Östra SkaruborgE resen
Borgunda-Fr<ijered 1-8
Stenstorp - Kalttilstorp 2- 3
Ekedalen-Mullqtö o-1
Gustav Adolf- Grolanda 6 - 1

Kinnarp-Falköping 5-2

2
0
3
0
0

Gammal torvlada r4[b6.

tändes på I l(innarp
En 40 meter lång och 20 meter 'dagstörmtddagen ner tili grund-

bred träbyggnad söder om Kin-
narps station brann under mån-

l_
Falköpings BK-KinnarP 2-4 

.

Målg. Falköpings BK: Roger Jö-
hansson 2. Kinnarp; Per.Ola Wes-
terberg 2, Mikael Dafius 1, Urban
Westerberg 1,

EP Resultat efter våromgångeni

o-9 .t. r"
l'--C.^lro

. l^-c
a/l

+
Y

Rapid
Tomten
Kinnarp
IFK Falk
r-lL pr

4 4 0 023-2.8
4 3 0120--5,.6
4 2 0 213-11 .4
41034-212
/nA'r^^^1.^

Falbygdsmästerskapet
i lerduveskytte avgiordes i Kinnarp un-
der söndagen, Sammanlagt deltog ett
30-tal skyttar från Falbygden'

Resultat; 1) Aste Falkvist 30, 2) Ingvar
Ström 29, 3) Giiran Hermaruson 28' 4)

Äke Johan"sot 2?, 5) Kenneth Persson
27, 6) Göte Lindgren 2?, 7) Leif Johans-
son 26, 8) Ingemar Eliasson 26, 9) Giiran
Brink 26, 10) Gunde Johansson 26, 11)

Hemy Johansson 26. ?p/6-r5.

lm
t[n-l a H

'/;"
97
96
94
96
94
93
93

.91
92
92

Två barnteckningar med
rifrtiga sommarmotiv presen-
terar vi den här "eckan. Åsa
Thureeson 7 år, i Halearp har

Slutarp
Söndag 14 friluftsgudstjänst i
Järnvägsparken, I{elge Du-
vander, S. E. Hagnerud. KafTe-

servering - Varmt välkomna.

Kyrkobröderna -

Pastorsärnbetet

ritat det fina huset med blom-
mor och flagga och solen som
tittar fram.

Hoppa rep hör också som-

#ö
maren till och Liselotteo 6 år, i
Slutarp har ritat sig sjålv och
sin kamrat Pernilla når de
hoppar som båst.

Flickorna får var sin liten
present om de hör av sig till
os8.

Lqls-|t.
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30 -tal pensioncirer
på, fraff i Iiinnurp $te'ts

ö
E vid köp av

ö Frsr "*l I beE. bil

aat
oact
oDet var ett omväxlande program i

både ord och ton som de c:a 30 Pen-
sionärer bjöds på som under mån-
dagseftermiddagen sökt sig till Kin-
narps pensionat där Kinneveds Rö-
dakorskrc'ts stod som våild för den
traditionella försommarträffen, Se-
dan sex år har Rödakorskretsen
rarje försomlnar bjudit in pensionä-
rer från Kinneved, Vårkumla och
Luttra till en sturrds gemenskap och
underhållning.

Gurii Sjöberg hälsade välkommen
till måndagens sammankomst och
lämnade sedan över till Chrisiina
Andersson från Jäla som sjöng ett
par visor till gitarrackomPanje-

i'lr>by Idrottsförening hade i
nlirndags kväll, på årsdagen av
ftile.ningens stiftelse den 16 juni
l9?.5, ett årrängemang ingående
i .iubileurnsfirande sorn har fort-
sällning under 1975. Nu uar det
r:"uirturnering i iotboll med delta-
gand* av'Iomtens IF, Kinnarps
lb'och FIF.

[)e-t var trevlig fotboll sorn spe-
ladt:s upp av samtliga lag i mat-
clrer sorn gick 2 x ?0 min. och <lår
spclalc f ick bytas enligl. isirock-
cyregel. Lennart Qvick, Kin-
narp och Lennårt Kardell, l-loby
drirucle sarntliga rnatcher enligt
satriln;r spelsysten"r d.v.s. de ar-
l:etadt'på var sin planhalva. De't
år ve.rkligen roligt att se m:tcher
dår lagen inte har seriepoång att
kåmpa om och kan släppa loss
lite mera fritt och obundet av
system och mönster.

KinnarJr-Tomten 2 - I
Fiirsttr paret, ur var Kin-

narp*Tomten i en jårnn match
där Kinnarp genom Rolan<l
Jansson oclr "Blecka" Georgs-
son med vardera ett mål utgick
soll segrare.' Båda lagen ha<1e
några reserver som flöt fint in i
spelet.

Floby-Tomren 2-0
I derrna andra match visade

Flobv upp samma fina takter
som kom fram i spelet under
andra halvlek av sista serienat-
chen rrrot Äsarp. Spelet flöt fint
genom hela laget, och med två
mål av hårdskjutande Halvar
Johansson låg Floby fint till 1ör
avsltitande tredje matchen.

l'loby *Kinnarp I *0
Eller en mållös första period

kunde Floby avgöra matchen till
sin {ördel då "Palles" Johansson
var triå våg förbi utrusande mål-
vakten Eckerlid som måste
sl.oppa spelaren med harrd-
gre'rp. Straffen sköt Halvar Jo-
hansson säkert i mål och cav
där'nred Floby crrpscgern saÄti-
digt som han fullbordade sitt hat
tric i turneringen. 70/6-15..

Inbrott I frltidestugu P/a-?: '
Vid ett inbrott i en fritidsstuga i

Mönarp under tiden 13 till 18 iuni
har en väggklocka, två köksvågur'

'en antik fotogenlamPa och någtn

våvskyttlar stulits' Det stulna värde-
ras till il00 kr'

mang. Prostinnan Agda Malmen"
sten berättade därefter minnen och
under det kaffe som senare serve-
rades bjöd Christina Andersson På
ytterligare lin musikalisk under-
hållning.

vänd Eder med förtroende till oss.

Samtidigt önskar vi Er en trevlig Midsommar.

Slutarpsgudsticinst
i larnucigspurken

I Talade giorde också Helge Du-

l.vander, Börstig, som uPPehöIl sig

I vid två begrepP i sYnen På det

I nränskliga livel, ondskan och hop-

I put ott förvandling till nytt Iiv med

I bestående livsinnehåli.
I Eft"r psalmen Härlig är jorden

4ltr.tS.

lserverade kyrkliga syföreningens
medlemmar eftermiddagskaffe'
Kyrkoherde Hagnerud tackde till
sist alla besökarna syföreningens
damer för värdefull medhjälp' mis-

sionsförsamlingen som ställt kök till
förfogande, samt Slutarps samhälls-

förening-och dess ordförande, fab-

rikör Evert Sand6n, som stållt det
vackra parkområdet för dagen uPP-

snyggat, till förfogande.

nästan åkermarksliknande området
som fortfarande ägs av privatperso-
ner och av SJ. Genom Plantering av
buskar och träd har området nu bli-
vit en vacker och'populår tillfyktsort
för alla i samhållet och är väl låmpat
för friluftsarrangemang'Det var 1931 som SlutarPs sam-

hällsförening fick ta sig an det då

tsil & lVlotor, 
'LUTARP

Mid,sommu,r i Frökind
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När kyrkobröderna i Kinnarp för
några år sedan tog initiativet tiil en
friluft sgudstjänst i Järnvägsparken i
Slutarp blev detta så uppskattat av
samhällsborna och andra att man
beslöt göra gudstjänsten till tradi-
tion. Deltagarantalet har ökat ar
från år och när årets gudstjänst hö1ls

i söndags hade långt över 100-talet
mött upp, också från grannförsam-
lingarna.

Kyrkoherde Sven-Erik Hagnerud
välkomnade och sedan deltagarna
sjungit en av de vackra sommar -
psalmerna talade han i anslutning till
temat Sommarens skönhet i Guds
natur och inför den stundande se-

mesterperioden. Han manade se-
mesterfirarna att göra besök i kYr-
korna utmed färdvägen.

ffi
Barnstugln F yrklör'ern i Frökinel got litet i förvåg. Men enligt sommå'

'irade i unsclags nridsnmmarens in' rens oeh colenå gång över Frökind
iåg. Det var .rrligt alnrnttta"karr nå- så var det preelsrnideommår, Bår-

earl.Fre-drik hade ett pescimistiskt ögonbliok, men hej. */o-tr.
nen dansade och lekte kring en ma"
jad stång till musik på dragspel av
blivande frirestånderinnsn
Britt-Marie,

Hår ovan ser ni dcm,
Sen blev det jrrice oeh kakor oeh

glass hos husmor Birgit Andersson
oeh Ben lekar igen oeh tåvlingar,
Sommarfirandet hade ordnats av
daghernmets oeh lekskolans perso-
nal,

i:iilri,.rl

.r.,.i



Mid.so mmar p å Frökind,s gå,r d,en
'Representanter för Social-

nämnden och Rödakorset i
Kinneved stod bakom midsom-
maraftonens samling kring maj-
stången på Frökindsgården.
Gunnar Karlsson med sitt
dragspel och Carl Tornemar
med sin fiol spelade upp och
trots att värmen var pressande,
samlades en de! av gårdens folk
till dans kring stången. På mid-
soqrmardagen gästades Frö-
kindsgården av folkdansare
från Falköping - ett traditio-
nellt och uppskattat besök.

Dansen går kring majstången.

FEST för HELA FAMILJEN På

LOPPMARKNAD
!(i1{eg?q juni-El 10.00
å.KINNEMO, KINNARP

Där har Ni tillftille att hitta otroliga saker till fantasipriser'
Vi kan erbjuda kläder, böcker, plasthinkar, prydnadsfö-
remåI, lampor, glas, porslin, skor, textilier, radioappara-
ter, tavlor, plastmattor, gungstol, orgel, vävstol motor-
gräsklippare, sängar, elvispar m'm. Rivningshus säljes

på platsen!

Även i år har vi lyckats få fram nya soffgrupper till myck.
et låga priser.

Vi har fiskdamm för barn, pilkastning, kaffetombo-
la, chokladhjul, ponnyridning, varmkorv, glass och
kaffeservering.

KOM OCH GÖR ETT FYNDKÖP _

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
KIF.

SOMMARLÄSNINGEN
finns på

FALKOPINGS BIBLTOTEK
Sommartider t.o.m. lördagen den 17 augusti

månd. tisd. torsd. fred 14-20
onsd. lörd. 1i-14

eller på någon av våra filialer i
FLOBY månd. onsd. fred. 18-20, lörd. 10-12

GUDHEM iisd. 19-20
STENSTORP månd. 16.30-19.30, onsd. fred. 17.00-19.30

VÄRTOFTA onsd. 16-20. fred. 16-18
SLUTARP/KINNARP torsd. 18-20 (stängt juli)

Åsenp risd. 18-20 (stängt juli)
VÄLKOMNA! BIBLIOTEKET, Falköping

Aktuellt lör $emester och Fritid!

TÄLT. CAMP!NG.
SPORTARTIKLAR

Trädgårds- oGh Fritidsmöbler
KVALITETSVAROR TILL LAGPRTS!

S åä'#TA*P HEM- o. F*,','åLA'ER
SKOGSVÄGEN öppettider: rnånd-fred.9-19
SLUTARP - TEL.335 92 Lördagar 9-13
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Pojkarna på bilden är poiklags

spelare och tillhör Kinnarps IF. Att
de tillhör Kinnarps IF kan den
.trppmärksamnre betraktaren se på
väskorna. Det var föreningens
damklubb som skänkte Kin-
narp-våskor tlll samtligä pojklags-
spelare härförliden, och samtidigt
passade damklubben nå att biuda
föräldrarna till de unga löftena på
kaffe, Detta blev mycket uppskat-
tat, och ca 55 föråldrar kom till tråf-
fen.

Normalt brukar Kinnarps livahtr-
ga damklubb bjuda pojklågsspelar-
na på en resa, men för att få varia-
tion på konfekten blev det denna
gång väskor till pojkarna.

GöR SOM ALLT

FLER
ocH

FLER
Ån rilt
affären med

LtråffiHE

PRISER

KINNARPS
LAGER.
FI'RSIILJNING
Tel.332 63

IIPPET:
VARD, 11_19
LöRD. 9-.t3

Vi har hittills inte behövt höja virra bilpriser lika
mycket som andra biltillverkare. Men snart måste
även vi göra det,

Du har några veckor på Die att göra en riktigt fin
bilaffär. Ta chansen! Renault är prisvärdare än
någonsin. Titta in till oss och provkör tex Renault 12"

Sveriges fjärde hållbaraste bil enligt Svensk
Birprovning 

onENAl|[Tn

Bil & Motor, Slutarp
Tel. 0515/333 30 bost. 141 00. 333 62. 340 62
aukt. återförsäljare för Renault.
Världens största tillv. av frarnhi.-drivna bilar



Tre gånger har Lena Johanssön, Slutarp, tagit guldmagistern och för det har hon en inteckning i en pokal.
Övriga guldmagistrar är Karl-Olof Johansson, Bengt Kjellströrq, Thomas Karlsson, Annika Filipsson och
Mikaela Johansson.

inte klarade fisken eller
grodan. Ingen nämndes vid
narnn, rnen alla {ick diplom
för flitigt deltagande - de
soryinte var med kan hårn-
tq sitt diplorn i Odenbadets
kassa. Dessutom var det
bra att som förälder se hur
simgndervisningen läggs
uPPn

Simlärarinnan Ingela
Gustafsson var konfernen-
cier vid de äldre elevernas
avslutning. Hon välkorn-
nade dem och deras anhö-
riga och inte rninst pnDmo-

zsblr,

tor, som var fritidsnämn-
dens ordförande Erna
Fredriksson. Promotor
fick sjålv sin krans av lilla
Maria innan .hon satte i
gång ati bekransa kandiat-
er och magistrar.

Det finns gott om dukti-
ga simmare i Falköping,
det visade avslutningen.
Och ledaren för Limhamns-
simmarna passade på att
ge Falköpings simsällskap
lite reklam - det går bra
att tråna och sirnma på vin.
tern också!

Forts på sid 5

rr

l;

I går var det avslutning simsätt. l'alköpings två
på sornrnarens första sim' hopparflickor, Anette Pet-
skolekurqer i Odenbadet. tersson och Annika Gus-
|iybörjarye.,Sade avsluining tafsson, svarade för en fin
på sina -ordiraarie tider och *'* ''uppvisning och bejublade

;,idet:yar hr.a; ityckte lrdg 'ttå- ! I blev också skärnthoppen av
ele nybörjarna och deras simskoleelever.
föråldrar - de små korn-
rner annars lätt [orr i Nybörjarna inledde allt-
trängseln kring de mer så och allao både de som
avancerade eleverna. Fort- lärt sig sirnrna och de som
såttningskursernas elever, inte lärt sig, ffick vara rned
i varje fall en Cel av de-rno och visa sitt kunnande.
'hade små tävlingar och Och det var trra för då
Limharnns SimsäIlskap, slapp de som inte lyckats
som just nu gästar Oden- lära sig släppa sirndynan
tradet dernonstrerade olika att bli generade över att de



Guldmagistrar. . .
Forts från sid 3

Nedan följer ftirteckning över dem som
avlagt prov vid den nu avslutade kursen:

Jömmgistern 1 st: Susanne Odh.
Brcnsmagistern 8 st: Ulf Nero, Chris-

ter Svensson, Per-Olof Gustavsson, Ste-
fan Heningson, Carina Sandahl, Magnus
Granehed. Maria Svensson. Anette Tors-
tensson.

Silvemgisrem 10 st: Carina Nilsson,
Laila Hofbauer, Ann-Marie Johansson,
Lill-Britt Svensson, Lena Ailqvist, Ann
Kroon, Niklas Eckerlid, Ingela Ekbom,
Kjell-Äke Filipsson, Liselotte Johansson.

Guldmagistern 6 st: Karl-Olof Johans-
son. Bengt Kjellström, Thomas Karlsson,
Annika Filipsson, Mikaela Johansson,
Lem Johansson.

LivrÄddarmärken
Jäm. Ann Kroon, Irena

Thomas Karlsson.
Brone: Ann Kroon, Lena

'fhomas Karlsson.

Ählqvist,

Ahlqvist,

Sitver: Lena Ahlqvist, Thomas Karls-
son.

Guld: Lena Ahlqvist, Thomas Karls-
son.

Kandidaten 13 st: Benny Andersson,
Urban Andersson, Maria Iwar, Anders
Malmgren, Roger Petersen, Annelie Ek,
Claes Gärdling, Peter Eriksson, Robert
Johansson. Maria Ohlsson, Jan-Olol
Övergård, Ingvar Johansson, Anna-Ka-
rin Gustavsson.

Silvergrcdan 63 st: Roger Larsson,
Kar-Magnus Band, Johan Söderhjelm,
Elisabeth Helander, Petri Svensson, Eli.
sabeth Gustavsson, Erling Christiansen,
Eva-Lena Svensson, Roland Vigströn,
[Jlrika Karlsson, Perry Malmberg, Tony
Wilson, Marie-Louise iacobsson, Cecilia
Johansson, Ås Jansson. Carina Tors.
tenssons, Anne-Maja Qvick, Ulrika
Lundgren, Peter lwar, Anna Samuels-
son. Ronnie Karl6n, IJrban Vfesterberg,
Carola Hel6n, Annelie Jorm6us. Daniel
Johansson, L6tta Kappers. Marie Jo-
hansson, Jenny Joharu.son, Gisela To4-
bey, Ulrika Andersson, Desire Johans-
son, Ola Hermansson, Jessica Winggren,
Dennis Lundkvist, Elinor Lundkvist,
Ann-Louise Karlsson. Eva.Katrin Sal
gren, Eva Arnoldsson, Jens Ström, Helen
Odh, Ulrika Odh, Patrik Berger, Per
Åkesson, Ery Svemson, Marie Gustavs-
son. Carl-Gustav Folkesson. Max Hen-
ningsen, Mikael Josefsson, Magnus
Thor, Susanne Johansson, Claes Johans-
son, Claes Ekman. Eva Henningsen, tll-
rika Lindblad, Mikael Andersson, Miguel
Gonzalez. Staffan Fällström. Anna-Lena
Johansson, Anna Gyllensvaan, Clas
Dickere, Pål Gelang, Eleonor Eriksson,
Klas Lagerstrand.

Fisken 52 st: Magnus Olsson,
Karl-Magmrs Band, Mikael Hedström,
Harrieth Lindström, Johan Söderhjelm,
Anna Asplund, Elisabeth Helander, Ka-
rin Johansson, Henning Christiansen, Er-
liqg Christiaroen, Marie-Louise Larsson,
Ulrika Karlsson, Marie-Louise Jacobsson
Hans Gustavsson, Cecilia Johansson, Li-
seiott Metso, Asa Jansson, Anne-Maja
Qvick, Anita Svensson, Monika Svens-
son, Änders I.rar, Peter Iwar, Sören
Ungh, Lotta Kappers, Marie Johansson,
Jenny Johansson, Tomas Wallin, Ulrika
Andersson.

Birgitta Sandstedt, Ola Hermamson,
Dennis Lundkvist. Eva-Kgtrin Salgren.
Eva Arnoldsson, Jens Ström, Patrik
Berger, Per Åkesso., Evy Svensson,
Marie Grrstavsson, Carl-Gustav Folkes-
son, Mu HenningSen, \rgnus Thor,
Claes -Johansm;.'€las &kren*-E*r
Henningssen, Ulrika Lindblad, Mikael
Andersson, Staffan Fällström, Anna Gyl-
lensvaan, Clas Dickere, Jonas Branth,
Eleonor Eriksson, Annelie Jorm6us.

Jörn 33 st: Magnus Olsson, Mikael
Hedström, Marie-Louise Larsson, Hans
Gustavsson. Anita Svensson. Niklas Ber-
tilsson, Clemens Hofbauer, Anders hvar,
Peter lwar, Äsa Westerberg, Agneta
Säll. Annika Hermansson. Marie Nor-
d6n, Pia Hansson, Tina Guståvsson,

W,g'-,'^T:N[,,%
på KTNNEMO

YTTERLIGARE SAKER: NYA SKRIVBORD, HURTSAR
OCH STOLAR.

VÄLKOMNA! KIF

&SLUTARP
& Enfamiljsvilla i ett plan med* lugnt och trivsamt läge, in-

4ffi n"ft. 4 rum o kök, hall,

s*äT: .,"ä*å:"T:
''..

.tSS,tvättmaskin o.. torkskåp,
-'pannrurn m. oljeeldn. och

S gt..g". Trädgårdstomt c:a

^ 900 kvm"

vid 'ev. lediringsfel söndagen
den 6.7.1975 konia(tå'Cöit .fo-
hansson, Falköping, tel. 143 ?1.

Styrelsen

sl".E
SLUTARP
Missionshuset
Söndag kl 11.00

Nils o Ruth Folke.
Offer * Välkomna!

':'':.'.. :::::::'.:'':::''.':'

i.::: :. j:l::::::;:l :::i:i::: : .:11::

i: : r: : :.:: : :r.:::::.: :.:. ,::::::::::;tr.::: r: ii:r.:::::::

Så gick det till när det firades.brö.llo.p iSy.fp på lörda-gen. B_rudparet Hålene Torstensson och Eje Georgssokom till bröllopsfesten i Lokal Frökind i Ford-bij av årgå;g 1928., 
^ 1ii-75.

tr
tl!l

I.4

Astrid Andersson, Tomas Wallin, Ulrika
Andersson. Stefan Jansson. Lars-Äke
Karlsson, UIl Sandahl. Björn Äseskog,
Patrik Andersson. Eddie Björk, Ma-
ri-Louise Larsson, Evy Svensson, Marie
Gustavsson, Magnus Thor, Claes Johars-
son, Claes Ekman, Mikael Elmersson,
Elisabeth Eriksson, CIaes Dickens,

Brons 16 st: Marie Centerstig, Birgitta
Svensson. Laila Ceder. Katarina Ecker-
lid. Carina Hasselqvist, Erik Linnarsson.
Ann-Marie Karlsson, Peter Eriksson,
l -,.,,Asa Källströmer, Robert Johansson, Ul-
rika Karlsson, Jonas Hjortsäter, Kristina
Hermansson, Anne-Lie Karlsson,
Eva-Marie Filipsson, Maud Andersson.

Silver l9 st: Anna-Karin Larsson, Ste-
fan Hellman. Peter Eriksson. Robert Jo-
hareson, Ulrika Karlsson, Carina Has-
selqvist, Åsa Källströmer, Carola Carls-
son. Kenth Johansson. Urban Anders-
son, Lill Johansson, Marie Centerstig,
Laila Ceder, Mdrie Nordån, Jörgen
Blanck, Krister Grönborg, Anne-Lie
Karlsson, Maud Andersson och Kristins
Hermansson.

Hr Eie Georgsson med maka Hele_

l,:, född Torstensson, Slutup
( tlamm arstrands Foto, Falköping).

Slutarps
Elförening
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På lnppmarknud, i lfinnarP
. . . ......\../. /!:..{::.r$j :. :.:.: :.'

,*l

!::li!t;

,_,_.^ hyllor och skåp visade sig vara
Många av barnen roade sig med att åka ett varv runt Kinnemos fotbollsplan medan mamma och pappa tante 

"'[:-it"";if i;;p;;;nad!n av
fynd på loppmarknaden i bakgrunden Kinnarps Kontorsmöbler och

Det var,,marken,, i lördags på *oppade ner den igen när det bjuda dem på såmvcket-€iläss de ff:"ilåt:lt-ffå:t!ilff rui-
Kinnemo i Kinnarp. a..irf"- :'i:age sjg,,atlportmonnän rär:kte orkar om en stund' Glädjetjuten dags.
.år,å" xi.rr"ps rr hadJ'åe- i delta fall.,oci', kan murr t-nka med vilka detta meddelande

ställt och fått lite t"go- i,".rrrt sig.. alldeles..intill såldes disk- mottogsfårkommersenattstan- Plötsligt stod den där i grön-

förmiddagsväder. Inte ;;;; ställ och man är ju inte dum. Ett na av för ett ögonblcik. Allas sräset. Den svarta or_geln- Så

nog för att skrämma l"ag "il" in- diskställ, tack. ögon riktas mot oss och ord som självklar och ändå så malplace-

landsbortillkustenti"".iräie"", ur en trave med böcker på barnplågarekaninte-artikuleras rad. En svart orgel mitt ute-på
;;;-;;.-t.rog fa" 

"tt 
ro"k" å"1 ståndet bredvid fastnade vi fbr tydligare än genom dessa blick- Kinnemos gräsmatta. E tt för-

utomhus. "Sabotage i Stilia Havet" för att ar- Därför blir vi plötsligt väldigt strött fineer oå taneenterna, en

En del var väldigt nytrkna och hemlig igent oss lji.r."ir. rå intresserade av 
- att köpa å fot på päaleh. och- så kom allt

trots att loppmarknaden inte en chånJatt go"a l;'uu.r lo"dags- 
-qiTT_"I 

moped för 20 ki vilket tillbaka' En gammal skolfröken

började förrån kl l0 egentligen kr,ällen till en upplevelse. " till y.a1 b-estortmng går alldele-s med hårknut och Den blomster-

kom de första spek'lanternaie- Eftersom intå'hliiei'vi ager ylma1kt för sig. För äen håndel- tid nu kommer' vi kände oss lite

dan vid halvnio-tiden. rner än två händer kändes nästa se motorn intä skulle vara helt nostalgiska mitt i sommarvär-

och vad häde man att erbjuda stånds erbjuda;;;;;;;.kå;; kurant kastar vi nochalant upp men och glasståndet alldeles in-

då? Ja, bästa svaret är en fråga från ovan - plasthinkar i flera :!!^:". tior till och inhandisr till blev vår räddning Ungarna

- vad hade man inte att erbju- flärger. Vi kom överens om att äve'] den damcykel som stod påminde sig och oss om vårt löfte

da? " dei guta matchJe-^;å;; 
-;;";; bredvid. om glass i stora lass. Då vi hade

* manäesterjeans bäst och i den ' * påta-gliga svårigheter att förflytta

Där fanns kläder och biicker, åkte i tur och ordning trasmat- __Ungarna som är uppväxta i oss från orgeln- med alla minne-
radioapparater och t^rl;;; io.rr, .r T-shirt, glasän.och bo- TV-åldern fick till vår förtvivian na av egen kraft, förenade sig de
gräsklippare och r.vi"tåp, ken. I vår ledigi hand bar vi syn på ett par begagnade.appa- små liven till en gem_ensam.ak-

TVl.pöååt*. och sängdr i än vårt stolta diskståIl. rater i gröngräset. Vi förklarade tion och iyckades få bort kolos-
aldrij sinande ström. Vibörjade * undvikande för de små liven att sen :n9d glalpglggna till de
vår fård med att köpa rrasmat- Nu hade emellertid ungarna de. antagligen redan var sålda hägrande vanifiFoJclerna.
tor. Vi trångdes vid ett., stånd blivit lite griniga och vi såg oss och.att damen med de vassa *
som för 1d kr metern erbjöd förtvivlade' oå efter någon armbågarna från trasmattestån- Efter en stund kändes plån-
trasmattor och när darnen till ;,Larnpa.kering"omvilkaviläst det som just stöite till en-.för- bokensåtunnattendastenfull-
r,änster fick in sin första armbå- i bladåt att de är så bra. En pil- svarslös pensionär antagiigen ständig räträtt var möjlig. Förbi
ge i vårt bästa mellangärde för- tr"t""tuul" fångade emelleitid var^.köparen. .Detta inpräntade gräsk-lippare och k-ylskåp gick
stod vi att vi hade en lång och våi 

-uppmart 
".äh.t och bar- vi fcir att väcka även barnens vår färd, förbi radioapparater

arbetsam dag framför or..'?iii- nets.iiiress" innan vi hittat nå- olustkånslor inför damen som och tavlor.
handlade emellertid trå'-åä gon lektant" vi sty"aaau alt. haft,fräckhetenattknuffatilljust Somienannanvärldhördevi
trasmattå och gled 1ö;i'kä öär visade_det sig, att man kas- oss^tidigare' Förresten visar de ett barn tjata sig- till ytterligare
,bakåt urträngseln. tade tre pilar moT'en tavla med bara repriser i rutan nu för ti- ett varv r-r.rnt foTbotlsillaneri på

Nåsta stånd erbjöd lampor av sfekort uppsatta. 'l'ratlade man {9rt'^tänkte 
vi med den tysta in- ponnyn. Nu gållde dät att inte

varierand.e storlek och LäJitåt. eit kort -- men det gjorde man 9jgi?!4" som är så utmårkande våra ungar htirde detta ty i y fall
Men då vi anser or. 

'1.åliiini 
inte - vändes detta äh var det för vår karaktår. hade ingenting hjälpt. Vi lyck-

upplysta .eda. tackade Ji =ä ett "klätt kort" belönades man Så fick vi syn på en sror.sam- fo1"dff:r*TJiåffi3'ffiniyclietochskyndadevidare. försinförmågam.edett-pris. fi.i-rÅtotl-er i"gråset som såg så erbjudadetl?irstaföremålet.Vi fick nu syn på T-shirti som Vi kastade och.kastade. l$är vi 
""å ""n fräscha ut att vi för ett

såldes.till det iaciia p.i""t å" äiiu provat lyckan nio gånger utan l*:-"Åi"k trodde Lasse Holm- ,.åäåiiåt 
rf 

;J: i:å: å:ffI 3:]riksdaler, varför vi på ståerrde framgång blev mannen innanför ::.Y-'j";
rbr beståmde o.. ro, "u åi^'iii diskå å u.tååä'åli'äåä'Ji- qvist-skulle söra ett direktsänt stämdeossförattaldrig.merapå
mindre i sommar fö. .u i:i"l]! Jr.ä å,Jätät'ä.i i]-' äi.vträp'p rä lv-"1:oe""- från Kinnemo' vi på loppmarknad och*inhandh
pretsa vår lekamen i denna trö- att rngen .åe. ö;ir'r?'i.;å;ä; :t-ä::"t" upp kammen för att ä. måi"" onödisa och onvttigaril,;.;,;;;;"".' *s*::x1i*ål;å. .. I'ii::it*öiä':"#4ilä: fl'iåH":J';i*m;t;
helt obekani vem - har fö;;;; s.o',, köppt ka"-ltä pa-Åå"ä"'i"- kadeåka med och det var då det också. . .

au understund.- h."d.k';;iii: ;lf;;;;";;å-;;i.;;k;;t Y::ld" sig att råtöljerna var till URFE

vårdslösr med nydiskade glas och rnan qo" ilä ;;å:;ptä' :1!i,-u" försäljare skvndade

spred sig eu leende öu.; ,ä;; Ty,c^.f"":^:r:,;;;h.;;;-;;; ,":4.'^c'" 
genast fram' Då fåtöl- PS' Tiltäggas kan att loppmark-

täppar när vi fick syn pä gtas och ."*1_",1.T11_T;lit'å;;;,ä;i' J,"_l-Y_* av mvcket god kavlitet naden in6iingade 7.500 tr neuo,

ölseidlarinästastånd.vifiskade ,..!or alr g"f.":" i "iååi.r..[ !-.]"11d" 
vi gärna den blvgsam- vilket Kinna?ps lF ar -yckei

snabbt upp vår plånbok''äJi känna sig.stoitt'ä-u"."ä" pa'åi- ma penning sqrt'önskades' En nöjdamed.' '^':" nat sätt såger vi flott att å skall skinnfåtölj hade bytt ägare. En

{h.F.
T....'I\OffscuoenI
f.. I 17

.Ior otdoo)ts
Kökscupen i forboll -Slu.

tarps IF:s oldboyarurnering
som blivit en återkornmandc
hörtgrej -kommer ått genom-
föras untlm sensrt deleR tv
augusli. lnbjudan får de lag
s6m tidigare rnedverkat i den
här turneringen, nåmligen
Tomten,'f rädet, Vartofla, Val.
torp, f'loby, Grolanda, ÄearP
sarnt Slutarp, Matcherna ePe.
las på Tångavallen och vi åter-
komrner till srrangemangen'

lt:il:i:::!:l:i:,:1,::l:::i;rii:i!:r:,i!::i:. mängd vackra borcl, SKrtvDord,
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I väntan på tåget mot Danmark kollade acljunkt Jelry Sjöb<'rg att alla vår med och vid goti hurnör'

I måndags förmiddag stod det ett ovanligt glatt gäng på l'alköpings centrål. Det var l0 flickor och
pojkar i åldern l3-15 år sorn vinkarft: lirr'"-'ål till anhöriga ni:h vännt'r f'ör att bege sig till Hohro i
Danmark. Ungdomarna ingår i det nordiska viinortsutbylet och korrrmcr i Danmark oekså art trÄlTs
kamrater från l.ier i Norge ooh Kokemäki i Finlanrl'

Bakorn det nordiska utbytet står
bl.a. Föreningen Nordens Falkö-
pingsavdelning som alltsedan slutet
av 4O-talet idkat denna kontakt med
vänorterna i grannländerna. Det år
en tradition att skolungdom från de
nämnda orternä trålfas en gång om
året och umgås några dagar. I år år
alltså Hobro värd för träft.en och
nästa år är det Falköpings tur att ta
emot gåsterna.

Lite högtravande låter syftet'att
ungdomarna ska Iå insikt i det nor-
diska kulturlivet och den känslo-
mässiga släktskapen med grannlä-
nerna. Men det kan ju uttryckas på
annat sätt:

- Det ska bli jätteskojigt! säger

t.ex. Ännika Filipsson, klass 6 i
Kinnarp, och kånkar ivrigt på sitt
bagage. Vi kommer I'rarn i kväll
klockan sex.

Hennes kamrat Birgitta Mure-
gård, klass 7 i Fredriksbergsskolan
instämmer i förväntni ngarna.

-- I morgon ska vi leka tekar till-
sammans men sedan vet jag inte så
lnycket mer on1 vad vi ska göra, be-
rättar hon. Men det ska bli väldigt
intressant att träffa de andra där
nere och l'örsöka förstå de olika
språken.

Resan t-år unedomarna betala
sjålva men för uppehället står olika
vårdfamiljer i Hobro.

Div. IV Norm
KarlsborgB 4 2 2 011*5 6

Frökind 4 2 7 | 8-8 5

Blikstorp 4 7 2 | 8-8 4

Annelund 4 | 2 7 8-8 4

Falköpingc 4 0 1 3 5-11 1

Ekedalen ej fullföljt lcr1,tr> 1+

KINNARP
Trivsam villa på vacker hörn-
tomt, helrenoverad o. i ny-
skick, bekl. m fasadtegel, inr.
stort vard.rum, 3 st. ryml.

Efter en kortare tids sjukdom av-
led på torsdagen lantbrukaren och
kyrkvärden Herbert Andersson,
Slutarp. Han var född i Alarp, Ki.l-
neved 1905, där han också under
många år brukade den gamla fä-
dernegården och gjorde sig känd
som en mycket driftig lantbrukare.

Herbert Andersson har under
många år innehaft ett flertal ftirtro-
endeuppdrag. Under inte mindre
än 35 år har han tillhört Kinneveds
kyrkoråd och var sedan 1974 dess
vice ordförande. Han biev kvrkvård
i Kinneveds församling 1959 - en
uppgift som han med Största intres-
se och kärlek till kyrkan fullföljde.
Midsommardagen i år fullbordade
han sin tjänsigöring vid högmässan.
Han har även under ett flertai år
varit församlingsdelegerad och bo.
ställsvärd samt tillhörde kyrkofull-
miiktige. I kyrkobrödrakåren ned-
lade han även ett intresserat arbete
och var dess vice ordförande.

Under 1950-ialet tillhörde Herbert
Andersson ochså kommunalfull-
miiktige i gamla Kinneveds kom-
mun. Han var också verksam i olika
lantbruksorganisationer och tillhör-
de styrelserr i bl.a. RLF. Under ett
ls-tal ar var han överftirmyndare i
Frökind.

Ett särskilt intresserat arbete har
Herbert Andersson också nedlaet i
Slutarps elförening, som han tiUhtrt
många år och vars ordförande han
varit de sista fem åren.

Med stor plikttrohet och starkt in-
tresse har Herbert "{ndersson alltid
fullgiort alla sina uppdrag och sak:
naden efter honom kånns i alla lå-
ger mycket stor, inte minst inom
Kinneveds församling. Han har där
troget tjänat i sin Herres vingård,
ständigt medveten om att stå i den
Högstes tjänst. Hans kärlek till fii-
dernas kyrka var mycket stor. .

Herbert Andersson sörjes när-
mast av makan Ing{d, född Silvan-
der, samt sönerna Äke, Alarp, och
Osten, Giteve, båda lantbrukare,
n.ed familjer. Dessutom sörjes han
av nio syskon.

S,E"H.

t

I

sovrum,
fan. kök
wc m.m.

hallar, toppmod. ek-
m diskmaskin etc.,
Kä.vån. m dusc-

hrum, tv.stuga, värmecentr.
Varmbonat frist. garage m
hobbyrum. Uppvuxen träd-
gård 1.426 kvm.

Semesterstängt
fr.o.m. 14/7 t.o.m. 19ll

Saiöng Lady, srurarp

död r6-t€'

30 svar kvar
från föret ag 'ot+'"{'

om giftinnehav
I våras inledde frrarrdkå-

ren en enkär bland företa-
gen i kornmunen för atr
kartlägga innehat av
brandfarliga ämnen och
giftiga kemikalier. Om-
kring 2OO företag har nåtts
och underjuni har de fles-
ta lämnat in sina svar. Ett
rlrygt 3o.tal åter.står rnen
branrftrhef Bo Jönebratt är
övertygad att svar från
dessa kommer efter semes-

Under augusti-sePtem'
ber kommer nlan inorn
brandkåren och att stucle'

' ra svareh och göra en ut-
värdering.

Initiativet till enkäten
bland företagen logs eller
rnöbelhusbranden i Slu'
tarp i våraso då jord fick
schaktas bort efter att gif'
tiga och rlå okänrla änrnen
hade runnit ut.

te roerioden.



BOR"IE TÄcK, Rutmans
Snickerifabrik i Slutarp :

Ja, jag våntar minsann inte till
måndag med att börja min
semester. I morgon natt bilar
jag ner till Danmark för en
vecka. Därefter åker jag upp
tili Bohuslån för att fiska och
bada och ha det bra i största
allmänhet. Och sen blir en
vecka kvar och den tillbringar
jag hemma.

LENNART KARLEN, Rut-
mans Snickerifabrik i Slutarp.

Vi skall åka hela familjen med
Bengts Resetjänst p4. en
ll-dagars bussresa till Oster-
rike. Det skall bli intressant
fiir det är första gången utom-
lands, d.v.s utanför Norden.
När vi kommer hem skall jag
vila och ta igen mig. Det kan-
ske blir någon småresa men
ingenting är besämt.

Semesterstängt

Slutarps
Elförening
Jourtjänsten under augusti
månad uppehålles av Bengt Ju-
liusson, Kinnarp, tel. 332 00, dit
ev. I'el kan anmälas.

Styrelsen

Ingvar Gustafssons El,
Sfutarp 2117 - 2717

Vid el-fel eiier andra el-arbeten
tel. 332 00.

BO DAHLSTRAND Rutmans
Snickerifabrik i Slutarp:

Ja, jag har inga problem med
semestern. Jag har en stor
trädgård som verkligen beh-
över skötas såjag får fullt upp.
Det blir antagligen några små
kortare utflykter bgra.

MIKAEL ARVIDSSON, Rut.
mans Snickerifabrik i Slutarp:

Jag har varit på företaget i
ganske precis ett år nu, så det
här skall bli min ftirsta "rikti-
ga" semesier. Jag skail åka
uppåt Norge med några kom-
pisar där vi skall tälta ungefär
en vecka. När jag kommit hem
därifrån blir det kortare ut-
flykter, t.ex. en och annan fis-

Kinneveds
Rödakorskrets
anordnar lörd. d. 19 juli sin
sedvanliga resa för äldre. Re-
sans mål Trollhättan. Avresa
från Frökindsgården kl. 12.00.

Pensionärer inom Kinneved,
Vårkumla och Luttra försam-
lingar och födda 1905 eller tidi-
gare äro välkomna. Äkta ma-
kar följas åt oavsett ålder. An-
mälan om deltagande senast

den 17 per tel. 330 06, 330 93,

331 39.

Kinneveds Rödakorskrets

O(}o aOaOa'Oa<) a,Oaf a,OO
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-73

*75

*74
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Bil & Motor, $lutarp
Tel. 0515/333 30 bost. 141 00, 333 6?, 340 62

aukt. återförsäljare 1'ör Renautt.
Världens största tillv. av frarnhi.-drivna bilar

oattooooo.t

Beg. bra bilar
Renault '16 TS
B1å, 4.300 mil

Renault 16 TL
Vit, 3.000 mil

Renaull 12 TS
Blå, 1.000 mil

Renault 4
Vit, 600 mil

Renault R 5
Röd,3.000 mi!

Med flera anclra beg, bra'bilar,
Välkomna, för en pfovtur av ny eller- beg, bil

Volvo 142

Grön, 12.000 mil

VW Passat LS
röd, 2.000 mil

vw 1302
Cul, 5.800 mil

VW Variant 411

Vit. 5.000 mil

Saab,96
Silvergrå, 4.000 mil
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rTIrlvresntls
'"glöyrdes"
när Asarp
kom till'l#
Falköping
I ett och ett halvt år har

hyreshusen i Äsarp sorn fö-
re korrn.. unsamriranslag'
ningen tillhörde trostads-
stiftelsen Redr'ägshus for-
mellt ståtr utan ägare.
Åsarpshusen t'glömdes"
bort i den omfattande be-
slutsapparat som föregick
komrnunsamrnanslagnin gen
gch förflyttningen av
Äsarpsdelen från Alvsborg
till Skaratrorg. lleningen
var att stiftelsen Frökinds-
bostäder skulle överta hy-
resbostäderrra i Äsarp men
ett treslut i denna fråga av
samrnanlä ggnin gsdele gerade
för Ulricehamns kommun
nådde aldr.g över läns-
gränsen. Äsarpshusen stod
utan ägare och stiftelsen
Frökindshostäder hade ing-'
en att förhandla nied. Så

har låget varit ända tills nu.
Denna något tillspetsade.
situation har kommit ett
steg närrnare sin lösning.
Frökindsbostärler har nått
en uppgörelse med den
nuvarande Ulricehamns
bostadsstiftelse och nu
återstår bara ett godkän.
nande av fullmäktigtr i Fal-
köping resp. Ulriceharnn.

att- överta hyresbostäderna
i Äsarp vid komrnunsam-
manslagningen men sedan
hade vi ingen part atr för-
handla med, säger ordfö-
ränden i stiftelsen Frö-
kindstrostäder Helge Olof
Carlsson till FT. Hyresgäs-
terna i Äsarp torde i;rte ha
märkt något av att ha vanit
utan formell "hyresvärd".

FASTIGHET I

SLUTARP
pass. för lagerförsäljning, lät-
tare tillverkn. e.d. I två r'ån. o
inr. ca 200 kvm yta. Bra
skick. Prisläge 95.000: -.

KINNEVED
Söndag 14 Friluftsgudstjänst i
Axtorp, H. Duvander. Hagne-
rud. Kaffeservering.
Kyrkobröderna - Pastorsäm-
betet r,tlt- ff,.

LAKAN$VilU
blekt, 145 cm br. 5:50/m.
oblekt, 157 cm br. ?:*/m.
Plastmattor 70 el. 80 cm br.
16:- resp. 18:-lmet.

SEME$TERSTilNGT
fr.o.m. månd. 21l7

KINNARPS
MANUFAKTUR



Glinqtqr frå,n Frökind,
Go morgonl

Nu har invasionen börjat. Ti-
digare än förr om åren. Jag tän-
ker naturligtvis på tvestjärtarna,
som nu likt Egyptens gräshop-
por väller in över bygden. Jag är
lite av bxpert på dom här djuren
eftersom jag under en följd av år
följt deras öden och äventyr. Jag
vill inte påstå ätt jag är Vån måd
dom - snarare hatar jag dom.
Mina vänner brukar paketera
ett par dussin i en tändstickask
lagom till kräftskivan så därför
vet jag att tvestjårtarna i år är
tidigt ute. Jag mölte ett gäng
häromnatten när jag vred om
nyckeln tiil köksingången. Gillar
ni inte tvestjärtar, skall ni inte ha
sovrumsförrstret öppet och
rurnmet upplyst. Då kommer
dom smygande, slolt spatseran-
de på rullgardinens baksida och
in i rummet. Fuktiga klåder på
klädstreck drar till sig de här
stiärtdjuren, som gärna gömmer
sig i bröstfickan på en våt skjor-
ta. Jag överväger att starta en
kampanj under mottot "Fören-
ingen mot tvestiärtar". Ni som
vill vara med kan sätta in en
femma på mitt postgiro. Ingrid
på posten vet numret.

*
Häromnatten väcktes jag av

min kära hustru. Det var ett
oherrans väsen utanför på ga-
tan. Det lät som om alla djuren i
Borås djurpark släppts lösa i
Slutarp. Innan jag hade hunnit
leta reda på mina "köpeögon"
var det lugna gatan. Det var inte
björn, varg eller lo - det var inte
kalt eller räv. Det var två gräv-
lingar, som ietat sig in till bebyg-
geisen och hade en högst privat
uppgörelse. Den började i Kar-
l6ns trädgård och fortsatte i
korsvägen Hallagårdsga-
tan--Falköpingsvägen. Min vän
djur-lekaren på andra sidan vä-
gen var vaken och såg. Han såg
hur de två stack iväg ner till
Sven-Olofs. Kollo in hunden Me-
lina, som inte har något till övers
för slika djur, och stack sedan
yidare mot Mönarp, Göteve och
uti stora vida Falbygdsvärlden.

I
Hqsvagnar, bilar, bussar -

det är en jämn ström på stora
vägen. En del kör lagom, en del
kör alldeles för fort. Det tjuter i
asfalten när vita amazoner eller
stora svarta amerikanare kom-
ner susande med bilburen ung-
dom. Radions pop vrålar. näs-
dukar i olika kulörer hänger ut
genom fönstren. Friden störs.
Annars år.det lugnt, . .

*
För lugnt tycker' lillgrabben,

som gasar på rned sin cyhel och
gör så kraftiga inbromsningar att
mor och far får kvällskaffet i
vrångstrupen. Det kostar på att
vara far till en sjuåring med far-
ten i blick. Kommunc.n borde in-
föra slang- och däckbidrag -
däck kostar kulor. Praktiska
ting är för Johansson ofta be-
svärligil ling raen man kan ju
inte vanclrar här på jorden utan
att kunna laga ett cykeldäck. Nu
har jag t.o.m. byti både slang

och däck. Med mycken möda
och stort besvär. Däck borde in-
te vara så trånga - det tYcker
mor i huset också. Lillgrabben
har lovat att inte göra så kraftiga
inbromsningar i fortsåttningen.
Hari förstår far bättre nu.

.''ro,, E&ier€öehan d$,*a'. ? " .,i. ,"r.. d:
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Små och stora djur, blinningar
är ett otyg, cyklar, bilar och
gräsklippare. Det är nära ting.
Järneklint fixade så att förgasa-
ren hängde ihop med resten av
kiipparen. Förundrad såg han
på maskinen: är det samma ma-
skin som jag lagade för några år
sen. . .? Jo. Så säger norrlän-
ningen. Så sa jag. Klipparen gär
- lite trögare än tidigare, men
den går. Volvo betyder jag rullar
- det lärde mej min latinmagis-
ter, som var en sträng herre. La-
tinglosor är bra att ha i många
sammanhang - dom leder hela
tiden någonstans. Det visste jag
inte förr, men åldern tar ut sin
rätt.

Men apropå Volvo så rullar
den inte längre. Nu är den skro-
tad och ersatt av en Volkswa-
gen. Bil och buss har ånyo giort
en bra affar. Redan dan efter
köpet bestämde sig Gösta - en
av firmadirektörerna - att resa
utomlands. När detta skrives är
han på väg mot Rumänien.
Tjeckoslovakien eller om det
möjligen var Jugoslavien. På
väg är han. I vilket bilmärke *
ja, det förbjuder mej textreklam-
lagen att taia om.

*
Du år tjatig säger mor och

hästtjejen, som nyss anlänt från
den stora djurvärlden. Redan i
Sol skrev du om tvestjårtar - du
förnyar dej inte. Alla vet att du
inte gillar tvestjårtar.

- Förresten var du inte vaken
när grävlingarna levde rövare.
Det sa lill-grabben.

- Du skriver bara om
lill-grabben. sa hästtjejen, sonr
inte tror att far kan laga cyklar.

Mellantjejen rycker upp dör-
ren och vill ha shorts-jeans tned
Lee. Far får ingen ro. Patrik
ringer och frågar varför Ola lagt
skolkort i brevlådan. Mor tröstar
hästtjejen som tycker att far är
en fasa surrig far, lillgrabben
kör cykel och däcken tjuter. Su-
sanne och mellantjejen pckar för
resa till Blekinge. Susannes
moster kommer på besök, alla
mostrar och hamstrar är lösa.
Far sliter sitt hår i förtvivlan.

Och djur-lekaren grillar korv.
Sånt är livet i Slutarp - en

helt vanlig julikväil.
Go morgon!

BASSE

P en s i o rt rir s urflYh!-.

Vid avfärden från Frökindsgården

En stor grupp pensionärer från tenmassorna i fallen. Vädret gyn-
olika orter inom kommunen besökte nade utflykten. Reseledare var Gii-
i lördägs Trollhättan och tittade ran Andersson, Kinnarp.
bland annat på de Iör dagen fria vat-

96 -å,ring cild,st på
frilufrsguclstjcinst

Det var en rekordstor menighet -
över 100-talet - som i söndags mött
upp till friluftsgudstjänsten på äng-
en nedanför församlingshemmet i
Axtorp. Enligt tradition hålls årligen
en gudstjänst här såvida nu vädrets
makter det tillåter, men under de
två senaste åren har man varit
tvingade att "flytta över" till försam-
lingshemmet. Nu var emellertid
vådret i söndags strålande och
bland menigheten sågs också kyrk-
ligt intresserade från grannförsam-
Iingarna. Kyrkoherde S. E. Hagne-
rud välkomnade och riktade sig
speciellt till äldste närvarande -
Anna Danielsson i Kinnarp som för
övrigt i dag, den 24juli, fyller 96 år.
83-arige Gustaf Andersson i Axtorp
hck också några erkännsamma ord

Kinnarps lF
Träningslägret börjar månd.
den 2717 kl. 10.00 på Kinnemo.
Tider: månd. -fred. förmiddag
kl. 10.00 kvällen kl. 18.00.

eftersom han - trots sin höga ålder
- tagit som sin uppgift att årligen i

inför friluftsgudstjänsterna slå äng- i

en.
Efter en sommarpsalm taladei

kyrkoherde Hagnerud i anslutriing 
]

till söndagens texter. varefter Helge 
l

Duvander predikade över högmäs- 
|

sotexten: Huset på hälleberget. 
I

Förutom s1' psalmsång inramades I

gudstjänsten också av hvmnerna
Bön av Hannikainen samt Han är
min sång och min glädje sonr sjöngs
av Duvander till ackornpan.iemang
av kantor Margareta Thor. Efter
grrdstjänsten drack man "Kyrkkaf-
fet" på ängen. Kollekten som upp-
togs till Ekumeniska nämnden upp-
gick rill 155 kr medan inkomsten av
kafl'eserveringen går till Kyrkob4,ö-
dernas diakonala r.erksarnhet. Till
sist tackade kvrkoherde Haqnerud
alla som medverkat, bl.a. Kyrko-
brödernas damer och andra som va-
rit behjälpliga med arrangemangen.

På söndag hålls frilu{t-sgudsijänst i
Vårkumia och följande söndag i Dö-
ve.



Frökind,s gå,rd,ens inu å,nu,re

å trir) s u,m so mmo,rre s u nlrtr.

Traditionen bjuder att Frökinds-
gårdens invånare varje sommar gör
en resa med buss 'rti sommarfagra
bygCer. I går var det dags igen. I två
bussar - en större och en mindre -
bar det väg mot Skara och FornbYn,
där en första paus togs och resenä-

."rn" Liöd. tiiiniii. ttt vandra runt'
Medhavd förplägnad intogs också.

Rundturen fortsatte och målet var
nu Svansjön i Skultorp, dår en mål-

tid serverades. Efter samvaron där'
vände bussen åter mot hemmet i
Kinnarp. Fast det var en och annan
som gärna hade dröjt sig kvar På
Svansjön - det sas det oss. I alla fall
syntes alla vara glada och nöjda
över den här turen - ett trevligt

mellanspel en härlig sommardag.
43 var med på resan. Elin Petters-

son, 93 år, var äldsta damen och På
herrsidan hittade vi 90-årige Mårten

Krus. "Frökindsgårdens samråds-

n.uoo u", 
",'r.uarig 

för resan och med
öå de. var dess ordf' Werner Gran-
iund jämte representanterna för so-
ciala centralnämnden, Ivan Gus-

tafsson och Elisabeth Jakobsson.
Gårdens personal fanns också med
bland resenärerna och såg till så att
alla hade det bra.

- Tack för en trevlig dag.
Det var det månqa som sa.

*
Med senvåren kom Våmb och

ställde till det i den Södra Ska-
raborgsfemman. Som Jag ser det
får Falbygdslagen svårt att häm-
ta in Skövdebornas trepoängs-
försprång. Jag hade räknat med
Kinnarp, vars material är så bra
att en topplats varit befogad. FY-
ra poäng efter Våmb under en
lång höst är inte ointagligt, men
det blir svårt. Det ska vi ha klart
för oss. Valtorp - nykomling i
femman - var det roligaste som
hände under våren. Inför höst-
starten ligger laget tvåa, men tre
poäng efter Våmb. Lika med
Valtorp ligger Blidsberg och sen
kommer Stenstorp och Kinnarp.

Vi ska också rekaPitulera
ställningen i sexans FalköPings-
grupp. Äsarp, Trädet, Grolan-
da, Norra Vånga..och FlobY - de
fem skall göra upP om uPPflYtt-
ning. Larv bildar mitten. RaPid,
Edsvära och Hällstad är

mitt-emellan-mitten-zon. Och så F
kommer mina vänner i SlutarP.
Sist med en poäng och en måls-
killnad .som är trist med alltför
många baklängesmåi.

Första höstmatchen borta mot
nästjumbon Hällstad I ir avgö-
rande för fortsättningen' Den'
måste till varje Pris vinnas'
Tänkt på det!

(u,r få&n'cu tltoU*)

FRöT{IND EI. Klnnemo

s,s sLurnnp
4|g Enfamiljsvilla i ett Plan

med lugnt och trivsamt
$l' Ug" inneh' 4 rum o kök,

-dqu hall, duschrum o wc.
--- Källare med bl.a' tvätt-

& stuga m. tvättmaskin o

- torkskåP, Pannrum m.
S oljeeld. och garage'

4F ilf.turdstomt 
ca eoo

'felestationerna
Till telestationerna i Kinnarp var

1 januari i år anslutna 542 telefon-
abonnenter omtalar en i televerkets
statisiiska meddelanden framlagd
statistik. Siffran innebär en ökning
med 14 i jämförelse med antalet ett
år tidigare. Antalet telefonappara-
ter var 563 vilket. är 24 mera ån mot-
svarande antal ett år tidigare.
(PRK) 2-blv-?s.
F lyttningsstatistik förKinneveds
fiirsamling

Av de nu föreliggande SCB-pub-
likationen Befolkningsföråndringar
1974 framgår vad Kinneveds för-
samlingar beträffar att i{ol flyttade
till församlingen f'rån annan försam-
ling inom hemkommunen 73 perso-
ner och från församlingen till annan
församling inom hemkommunen 41

personer. Från anttan kommtrn i
hemlänet flyttade 3 personer och till
annan kommun i hemlänet flyttade
8 personer. Från annat län flyttade
21 personer och till annat län flytta-
de 25 personer. Till utlandet fly'ttade
2 personer. Sammanlagt utgiorde
antalet inflyttade personer 97 och
antalet utflyttade personer 76.
(PRK)

Fred. kl. 18.30

Floby lF-Kinnarps lF

FLoBY IF_
KINNARPS IF

SLUTARP
Enfamiljsvilla om 5 rum o kök,
hallar, bad o wc, oljeeldning'
pannrum i käilarpian, garåge o

verkstad på tomten. Hörntomt
om 1.230 kvm.

Andersson & Götlind
Tel. 0515/169 05, 1'11 91

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.-.:.....-...-.-'-'-'-'-'.'-'.'.'.'.'-'.'l

Solög
feglJt >th

-?f-skur
Oj, vilken störtekur det

kom mitt under Eommar-
vårmen och solskenet på
onedagskvällen. "Regnet
står som spötn i backentt
förvisso en sliten fras. men
icke desto mindre torde
elen kunna applicere på.
onsdagskvällens händelser.

Solen lyste under helg
regnperioden med sin när-
varo, åtminetone i Slutarp,
dår regnskuren varado i 2O
minuter och gav åtta milli-
meter regn. Och uct är
mycket det, tyckte vår
uppgiftsiåmnare.

- Det besparar oss flera
dagars vattning, tyckte
han.

I

Trevlig Villa I
i Kinnarp 

I
m. trivsamt läge på stor hörn- 

|
tomt, helrenov. o. modernt 

I

utrustad m. goda utrYmmen. 
I

Säljes m. tillträde rel. omg. 
I

om så önskas. I

SILVERSTRANDS HERRFRISERING
KINNARP

HÅLLER STÄNGT P.G.A. SJUKDOM f r.o.m 2Bl7 och l.v.

Frökindsgårdens måndagsresenärer till Fornbyn och Svansjön samlade efter turen i går eftermiddag'



Glimtar frå,n frökind,
Go morron!
Det är ovåir i lufta när jag glim-

tar den håir onsdagskvällen. Da-
gen har varit kokande och fort-
farande dallrar det i luften -
regnbågen ligger strax över Li-
dens ladugård, men ändå är det
osäkert om regnet och åskan
tränger in - det år mulet från fel
håll. Enligt gamla såkra tecken
kommer ovår ifrån det hållet där
reningsverket ligger,

*
Säkra tecken slår inte in. Det

har jag konstaterat. Nu har det
närnligen vräkt ner regrr över
Slutarp, Drygt åtta millimeter
kom på 20 minuter. Och det kom
från nordost. Från stahållet.
Men det var mycket lokalt - fol-
ket bortåt utkanten av Kinnarp
och mot Åsarpagtänsen fick
kvållsvattna i vanlig ordning,
Och han meterologen Kempe sa
inte ett ord om att det regnat i
Slutarp. . .

*
Apropå vatten lick jag för ett

tag sen låna en sommarstuga av
en snäll gratrne. En bra stuga
som ligger nära vatten. Vi över-
nattade och morgonen kom med
regn. Och ett sånt regrr sen. Hela
sovrummet höll på att flyta bort.
Husets kastruller, saftmuggar
och förrådets spindelvävslinda-
de plasthinkar fick ta den värsta
stöten.

Men inte kunde vi lämna ett
hus som höll på att fll'ta bort. . .

Johanssons äkta hälft ringde hus-
ägaren, som tog det hela med
en klackspark, Han skrattade så
tårarna nästan rann - det har vi
hört. Han vägrade tro på över-
svämningen,

- Bry dej inte om lite dropp.
Det har hänt tidigare vid häftiga
skurar.

*
Nu var det inte dropp - det

var flod genom taket. Mellantje-
jen såg att situationen var kri-
tisk. Tillsammans med hästtjejen
startade hon operation täppa hål
på taket. AIla luftmadrasser
strök med. Alla plastmattor och
plastdukar. Småningom kom en
granne i rörbranschen. Tan fix-
ade presenningar över eländet.
Vi kom hem. Försökte övertala
husågaren att det inte var lite
dropp. Han skrattade. Men efter
en längre och mycket saklig ut-
läggning av Johansson förstod
han allvaret.

*
Håromkvällen hörde han ,av

sig. Inbjöd Johansson {red familj.
till fiske. Mot oss blånkte ett ny'tt
elegant plåttak. Kvällen blev
lyckad. Vi fick fisk. Men Sjöqvis-
ten och Esse, som stod på andra
sidan stranden hade svårt att
förstå varför Johansson lindade
in spöt i trädgrenar varannan
gång. De har aldrig hört talas om
trädfisk - en riktigt stor rack-
åre, som grillad är en delikatess.

Vi fick utöver trädfisken tre fo-
reiler. Jag hade napp åtskilliga
gånger, men blev aldrig till'
reds. , , Förresten fick inte våir-

den heller någon fisk - det var
den yngre generationen som såg
till så att kvållsmaten räddades'

*
Lifvet i Slutarp går vidare.

Jarls i Kinnarp har öPPnat Por-
tarna efter semestern och På
måndag drar Rutmans igång' Al-
la är brunbrånda och stärkta av
sommarens heta sol - det har
varit en sommar som måste in i
dagböckerna som den hetaste
på många, många år. Men räkna
med en kall vinter - det säger
nog Bondepraktikan, om jag in-
te minns fel. Annars är mYcket
bluff. Sjusovaredan var en av
årets vackraste dagar' På sju
veckor skall inget regn komma.
Men det kanske inte gäller Slu-
tarp,

*
Lifvet i Grolanda går också vi-

dare, även om svärmor och svår-
far blev mäkta förvånade när de
kom hem efter en seinestertriPP,
I hönsgården spatserade en
brun-vit dvärghöna. Den fanns
där inte når de for på semester.
Hönsgården har fått förstärk-
ning - ingen av gårdens tidigare
invånare saknas. Icke' heller
finns det någon i Skånums rote
som har dvärghöns. Flygande
höns har jag inte hört talas om,
men det är mycket uriderligt nu
för tiden uti Falbygdsvärlden så
varför inte?

Ett vet jag i alla fall: den trivs
bra bland dom andra hönorna.
Tuppens tankar förefaller dock
vara något förvirrade.

Det sa han.
Go morron. BÅSSE A.

MIKAEL ARVIDSSON,. Rutmans
Snickerifabrik i Slutarp:''

N€j, inte blev min semester som
jag hade hoppats och uott precis.
Det var egentligen menins€n ått jåg
skulle fö{it med några konrpisar upp
till Norge och campat. Men * jag
blev sjuk och ffek helt errkelt stanna
hemma, Nu blev det bera en och
annan {lsketur för min n"t. 
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trevligt och lugnt läge,

X byggd 1970 i l-plan. In-
'!m neh. 4 rum o kök kapp-

ifl rum, hall' fadrum, och
gästtoalett. I källaren

4L hobbyrum, gillestuga,

^a. tvättstuga rn. tvättma-

=r skin, förråd och pann-

$. rum m. o[ieeldn. Vid-
a byggt kallgarage.

=,r=' Tomt 953 kvm.

KINNARP
Välvårdad villa med

KINNEMO
fredag kl 18.30

BLIDSBERGS IK

KINNARPS IF

KINNEMO
i dag kl. 18.30.

TRÄDETS IF _
KINNARPS IF

skeetserien z/g4f,.'
Kinneved - Göreve f 55- 135
Bäst i Kinneved Åke Johansson.

Lars Lindgren, och Yngve Nilsson
24. I Göteve Anders Göthlind, In-
gemar Jonsson och Gunnar Ceder.
22

F-riijercd rlog Kirrnarp
Kinnarp spelatle i tisdags fotboll

mot Fröjered. Det var en riktigt bra
match från liåda håil. Många mål
blev det också, och allra flest gjorde
Fröjered som i/ann med 5-3 efter
3*2-ledning i halvtid.

, Kent Svensson gjorde tre av
henrmalaget Fröjereds rnål^och för

1 återsioden svarade Bengt-Äke Jo-
t harrsson och Chrrster Frejdh.
| l'vå av Kinna4rs mål giordes av
I Bengt Georgsson oclr för det tred;e
I st,,rade Lcit' tskbrrn,. f tÄ- 1' .t

Viktiga Hällsrad-poäng
Hä-llstad tog två viktiga poänmg

igår kväll då man i mötåt mot bot-
tenlaget Slutarp vann med B-2.
hahtid 2-1. Segern var helt på sin
plats och något mål tillkunde äet ha
blivit då man bland annat kostade
på sig att missa en straff.

Lars Johansson blev matchvinna-
re_ hos hemmalaget genom att göra
alla tre -målen. Tillsammans med
Krister Åberg och Nils Udd var
Lars de bästa hos Hällstad.

lutarps mål giordes genom Henrik
Lindroth och Tony Skoglund. De
båsta prestationerna Aiorde Arne
Ekbom. Kjell Konradsson och pla-
nens i särklass bäste aktör Roeer
Andersson. rt/(-tS.

EMIL

BO DAHLSTRAND, Rutmans
Snickerifabrik i Slutarp:

Ja, min semester blev ungefiir
somjag hade tänkt mig. Jag har en
trädgård som behövde lite skötsel
och det fick den nu. Vi gjorde någon
enstaka kortare utflykt bara.

N
\N' :r

)-''

L$NN.q,RT KARLEN, Rutmans
Snickerifabrik i Slutarp:

Hela familjen var på en ll-da"
gars bussrese till österrike. Resan
var anordnad av Bengts Resetjånst
och vi år verkligen nöjda. Vi hatle
dct jåttetrevligt. $edan var vi hem-
ma oeh tog det lugnt, giorde en och
annan kortresa"

KIar Kinnarpsseger
Kinnarp vann gårkvållens hem-

mamatch mot Blidsbere med klara
3-0 efter 1-0 i paus.
I första halvlek'hade Blidsberg det
bästa spelet men laget skapade-inga
direkta måltillfallen frånsitt ett bia
skott av Bosse Andersson i 25:e mi-
nuten. Skottet räddades dock fint
av T. Pettersson. Det blev istället
Kinlalp som något överraskande
tog ledningen med 1-0 i den 4S:e
minuten genorn mål av Tomas Wes-
terberg.

I andra halvlek var det ombvtta
roller, ty då dominerade Kinnaro
stort. 2-0 kom i 2Z:e minuten ge-
nom R. Jansson och slutreslutatet
3-0 till Kinnarp tillkom i den 30:e
minuten och för detta mål svarade
Bengt "Blecka" Georqsson.

_ Bra i Kinnarp u.. fo.ty persson,
Giista Ek, Bo Melander och Roland
Jansson. Blidsbergs bästa var T.
Rosvall. T. Peders6n och N-Å Rask.

Mycket bra domare var Arne
Nilsson från Falköping.

1lt-t. cARLds



PASSA PA! Ännu finns

HAM M O CKAR- GAM PI NG STO LAR_

TRITDGARDSMUBLER
ilager

Aktuellt tlll skolstarten :

TRITNINGSOVERALLER,
FRITIDSSKOR, STUVLAR

KVALITETSVAROR TILL LAGPRIS!

S ffitTARP H EM.o. Fr,r,orrAcER
SKOGSVÄGEN
SLUTARP . TEL. 33d 92

öppettider: månd -fred. 9- 18

Lördagar 9-12

SLUTARP
Mindre fabr.fastighet pass.

för lagerförsäljn., lättare till-
verkn. e.d. Ca 200 kvm yta.
Bra skick.
Prisläge 95.000: -.

..r.r.r't.ror..'. /^ .
|,lla,|l PnetuE F sftcflEf,afE,

Tel. 151 75 - lI4 75 - rl3 75

Älgbanan
i Axtorp, Kinnarp
hålles öppen för kompetens-
prov och övningsskjutning lör-
och söndagar kl. 14-16 från
den 16/8 t.o.m. den 28/9.

Kinneveds
Jaktvårdsförening.

Kinnemo
Fre{ag kl. 18.30

Vartofta SK
Kinnarps lF

Grundskolan
i Falköping
Kyrkerörs rektorsområde

Liisningen vid rektorsområC-ets
skolor börjar tisdagen den 19au-
gusti enligt till varje målsman ut-
sånt meddelande sålunda:
Kyrkerörsskolan kl. 8.00
Klnnarps skola kl. 8.40 (grupp 2

av nybörjarna kl. 10.25)

Asarps skola kl. 8.20 (grupp 2

av nybörjarna kl. 10.00).

Läsningen pågar frårr första da-
gen enligt schema, och skolskjut-
sarna går eniigt utsänt medde-
b*de.
REKTOR

igen

iII-!IIIIrf IIIIIIrrrrå

!-; . f.. II Dass isen tör !', - 
-- J -_- qlr-ts.i

i "Kökscupen" iirl
I Om ett par veckor, eller när- samt att vederbörande spelare I
I ,rr*" besiåmt under vecka BB är ftidd 1940 eller tidigare. -
I och 34, är det dags för tredje Cupen är upplagd som en ut- !
I omgången av den populära fot- slagningstävling och finaldagen I
I boilsturneringen "Kökscupen" i är beståimd till söndagen den 31 I
I $utarp IF:s regi. Cupen vänder augusti. I
I sigtillfotbollsspelarefrånidrotts- Premiäråret vannValtorpoch I
I föreningarna i Tomten, Val- i fiol var det Tomtens Lrg som I
i t*p, Vartofta,.Floby, Grolanda, segrade. Vern def blir 'soin vin- |
I Äsarp, Trädet och Slutarp. För ner Kökscupen 1975 får vi alllså |
I att få delta krävs alltså att marl besked om sista söndagen i den- I
I tillhör någon av dessa föreningaf na månaden. Samtliga matcher I
I "Oelas 

på Tångavallen i Slutarn. ;
IIII I I I IIIIITIIITIT T II

ÄSARP-S LUTAH P-G RO LAN DA

ELFURENINGAR -
På grund av stigande råkraft- och materialpriser höjes energipri-
set från och med den avläsning som företages i slutet av månaden.
Energ,priset blir då 12 öre/Kwh vid enkeltariff och 9 öre/kWh vid
mellantariffen (elvärme)

Energiskatt tillkommer.
Slyrelserna

Spädbarns-
praktikant
Daniel 6 mån. behöver Dej när
mamma arbetar, kl. 8- 16. Du
kan få disp. eget stor! rum i vår
villa om Du önskar.
TeI.0515i332 16.

Kölcscupen
rullar
Premiär ':l*-

på *åfidag
På rnåndag startar Slutarps IF:s

oldboysturnering i fotboll - Köks-
cupen - med åtta deltagande lag.
Asarps IF, som varit med de två för-
sta åren som turneringen gått, har
lämnat återbud, varför arrangörer-
na söker efter ett nytt iag. Det var
inte klart i går kväll.

På måndag kl 18 börjar turne-
ringen med Floby-Valtorp och
fortsätter 19.10 med Trädet - eid
klar motståndare. Torsdagen den 21
spelar Grolanda - Tomten kl 18 och
Slutarp - Vartofta 19.10. Semifina-
lerna går den 27 aug. Då möts se-
grarna från den 18 aug och segrarna
från den 2l aug. Matchtiderna är de
samma. Finalen spelas den 3l aug.

Valtorp och Tomten har var sin
inteckning i vandringspriset.

Bengt Kjellström är alltså rektor
för Kyrkerörsskolans högstadium -
en skola som i och rned komrnun-
sammanslagningen för ett par år
sedan bildade ett eget rektorsområ-
de tillsammans med. låg- och mel-
lanstadieskolorna i Äsarp och Kin-
narp, Vid kommunsammanslag-
ningen liistes Falbygdens Skolfdr-
bund upp och en ny indelning av
rektorsområdena giordes. Inom
kommunen iinn"s det i dag fem rek-
torsområden för ppundskolan.

Kyrkerörsskolans rektorsområde
omfattar alltså åven låg- och mellan-
stadieskolorna i Kinnarp och Äsr,rp.
I Kinnarp har under somnraren vis-
sa lokalföråndringar vidtagib.
eftersom man tidigare haft probtcrr'
med utrymmena. Iinder somnrareil
har man lyckats iösa problemel ge.
nom att ta gamla lokaler soni tillhört
hemkunskapen i anspråk. Därige^
nom erhölls en ny och åntlamålsen-
lig låkarmottagning. Dessutorn th-
giordes ett kiassrum och dårmed år
lokalfrågan säkrad för överskåcllig
framtid. Antalet elever i Kinnarp
har ökat, rnen det torde dröia åtskil.
liga år irrnan det blir aktue,llt r':red
ännu en parallellinje. Elevantalet
uppgår f.n. till c:a 2$0. lz{g-r€'

(a.uta^r ar+i\,^et)

Ekvallen
i dag lördag kl. 17

SLUTARP
FLOBY



i Frökind
[Jtebadet VÅLKOMI{A TILL S/(OLATT IGT,[Y!
IKorlrrner

.._o.?nasfa al .
Orn fritidsnämndens

budgetförslag vinner ge-
hör hos budgetberedning-
en så kan äntligen Frö-
kinrlslradet trrackas ur
o'malpåsento och byggas
upp. Anläggningskostna-
derna har beräknats till
463.000 kr - en surr:rna
som fritidsnärnnden äskar
för 1976. l'rökinds f.d.
komrnun köpte en badan-
läggning i juli 1973 för
f 40.658 kr. Hittills har be-
talats 93.7?2 kr men något
friluftsbad har Frökinds-
borna inte sett till ännu.
flet blev kärvt för tr-rö-
kindsbatlet i och rned stor-
kommunens tillkomst.

Fritidsnämnden llar
gjort en ny utredning och
konstalerar att anlägg-
ningskostnaderna idag
uppgår till 463.000 kr
men ått kommunen kan få
3O-procentigt bidrag flrån
Naturvårdsverket. Netto-
kostnarlen blir 296.000 kr
eftersorn Frökinels f.d.
kommun redan belalat en
slant. tr)riftskerstnaderna
beräknas bli e:a 55.000 kr
resp. 77.200 beroende på
olika ahernativ vad gäller
personalfrå gan. In tåklerna
beräknas för en 'onormal'o
strmmar till B,OOO kr.

Ferts+råsiSasid

::,r:r.i:::i:::li;i
::r,:iiiiiiti:::::

Välkomna till skolan rgeni Pa brioen ar ciet tiiisynsiårare lhomas Pettersson och hans iårarkolleger i Kinnarp
sorn välkomnar eleverna till skolan'

I dag börjar skolan - för
eleverna. I går bör'jade den
för'iärarna som samlades till
planeringsdag, lade upp hös-
tens arbete, bekantade sig

med nya läroböcker och träf-
fade nya och gamla kollegor.
Bilden är från Kinnarps sko-
la, Kyrkerörs rektorsområ-
de, där programmet På

planeringsdagen var ungefär
detsamma som i övriga sko-
lor: man samlades i lärar-
rummen och efter genoml
gång hölls gemensamt kolle-

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

rektorsområdet i KYrkerör-
skolans bibliotek och sedan

var hela kollegiet inbjudna
till kaffe hos rektor, Bengt
Kjellström.

Mer skola på insida.

{rrrn
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Billigast för kommunen
blir det förstås att ,,bussao'
Frökindsbor, Åsarpsbor
folket i Börstig, Brismene
och Fivlered rill Odenba-
det i Falköping mellan den
lO juni och 20 augusri. En
badbuss dagligen i 7O da-,
gar mellan den södra
kommundelen och Falkö-
ping skulle kosta 56.000
kr - då slipper man kapita-
linvesteringen.

Men då kanske der
kommer krav från andra
kommundelar om badbusso
anmärker utredarna.

Fritidsnårnnden har
godkänt utredningsförsla-
get.

Floby vann .

jämn matchh
mot Slutarp

Kinnarp tände efter paus 
fttsz_qg

Slog Vartofta med 5-2
Kinnarp tog sin andra seger

i rad genom att besegra Var-
tofta med 5-2 efter O-l i
paus. Första halvlek var det
gä"t""na som visade uPP det
bästa spelet med fYndiga
kombinationer och en hel del
farliga skott mot mål och 0- I i
l7 min. var välförtjänt genom
G. Atlansson' I 2O min. var det
återigen farligt framför Kin-
narpsburen, men målvakten
T. Pettersson råddade grant. I
31 min. klacksparkade en
Yartoftaspelare aningen utan-
för stolpen.

Andm halvlek tar det hem-
r4alaget som kom igång På all-
var och i 5 min: bolev dcr 'l-l
genom B. Gcongsson som los-
iade stora kanonen. Men gäs-
terna kom igen och i 16 rnin'
to!! man åter ledningen med
1-2 genom R. Sandblom' men
sedan rasade det. 2-2 blev det
i 2l'min, genom R. Jansson ( i
misstänkt offsideposirion) 3 - 2
B. Georgsson 25 min. oth 4-2
Molander efter 31 minuter
och slutligen 5-2 Westerberg
i .38 min, som sköt stenhårt i
mål.

Det var viil ingen välspelad
match men inte direkt ful hel'
ler trots sex varningar, fYra för
Vartofta två för KinnarP. I 43
min. blev Sandblom i Vartofta
utvisad efter påhopp av en
Kinnarpospelare. Hur som
helsto Kinnarp vann rätrvist
och är med i toppstriden.

Cirka l5O per€oner tittad€
på i en skön sommarkväll.

Leif Lund, Skövde, dömde
till belåtenhet. CARLOS

Lördagens match på Ekvallen
rnellan Floby och Slutarp bjöd inte
på någon bättre fotboll och att det
var ett topplag och ett bottenlag som
möttes märktes inte. Slutarpsspe-
larna kämpade väl så bra som
FIF-arna och hade faktiskt poäng-
chans ända tills tjugo minuter åter-
stod av matchen. Ställningen var då
I -0 till Floby som tog ledningen ge-
nom Halvar Johansson i den 20:e
minuten i första halvlek.

Det dåliga spelet stod sig även en
Lrra bit in på andra halvlek, men ef-
ter tjugofem minuters spel kom Flo-
by äntligen underfund med att det
går tydiigen bättre att speia fotboll
om man lörsöker att slå passningar-
na rätt och inom loppet av sju minu-
ter åstadkorn man tre rnål. Målskyt-
tar i tur och ordning: Björn Ottos-
son, Kenneth Johansson och Yngve
Andersson.
.Slutarp I'ick sitt reduceringsmål i

slutminuten genorn Roger Anders-
son som dessutorl var Slutaros bäs-
te spelare. Även Per Olof Gustavs-
son och Håkan Karlstedt hörde till
de bättre.

Om Floby får man tro att det dåli-
ga spelet var en tillfällighet. I lyr-
backslinjen var Anders Andersson
den som märktes mest medan mitt-
fältsspelarna hade en dålig dag. Gö-
ran Bergh var på sin högerkant det
enda positiva i kedjan.

Kjellgren, Vara, var bra domare i
en juste och lättdömd match.

Aven byggnadsfirma Andersson
& Eriksson i Kinnarp. beviljades
byggstart enligt begäran, d.v.s. orfi-
gående, för uppförande av en la-
gerbyggnad i kv. Värjan i Falkö-
ping. Kostnaden är beräknad till
215.000 kr och arbetet väntas ta fyra

I I II I I T TII I II I I I II II I

Meddelande
från Slutarps EDF
fr.o.m. 1975.09.01 tjänstgör elektriker Bengt lvarsson, Äsarp, tel.
501 78 som linjemontör hos Slutarps elförening. Från samma da-
tum har jourtjänsten för elföreningarna i Grolanda, Slutarp och
Åsarp sammankopplats och skötes gemensam-t av Erik Lindberg,
Grolanda, Bengt Ivarsson och Rolflvarsson, Äsarp, Abonnenter-
na inom Slutarps elförenings område torde vid ev. fel kontakta
Bengt Ivarsson tel. 501 78, telefonsvarare finnes,
Styrelsen.
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Div YI Falköpingsgruppen
Edsvåra-Hållstad 2-1
Rapid-Norra Vånga 2-1
Trädet-Grolanda 0-2
Floby*Slutarp 4-1
Larv-Äsarp 0-3

Äsarp
Grolanda
Trådet
Floby
N.Vånga
Iarv
Rapid
Edsvåra
Hållstad
Slutarp

11 8
11 E

11 I
11 7

11 ?

11 4
113
lr .l
rr2
11 0

1

0

1

0

öJ- I

33- 7
38-11
24-12
31-14

13-25
10- 28

15-31
10-66

Ostra Skaraborgs reaery
Gustav Adolf -Mullsjö 4-2
Stenstorp*Kinnarp 1-4
Ekedalen - Falköping Wo Ekedal
Fröjered- Kättilstorp 1 - I
Borgunda-Groland.a 2 -2

Kinnarp 11 8 3 03f-1319
Gustav Adolf lI 7 2 2 55-24 16

Fröjered 11 6 3 230-1915
Grolanda 11 4 6 125-21L4
Kåttilstorp 11 4 I 619-24 I
Ekedalen 11 3 3 511-17 I
Mullsjö 11 4 1626-36 I
Stenstorp 11 3 2 619-38 8
Borgunda 1l 2 2 72I-37 6
IFKC 11 2 I 819-28 5

18

77

16

16

l5
8

7

7

J

1

I
10

Slutarp IF A: Arne Ekbom, Bengt An-
dersson, Kjell Karlstedt, Bengt Her-
mansson! Tomas Rhen, Stbfan Ekman,
Leif Svensson, Christer Stenqvist, Håkan
Karlstedt, Roger AndersSon, Per-Olof
Gustavsmn, Henrick Lindroth, Börje
Gustavsson, Dan-Ola Sanden. Match mot
Floby A. Samling Tångavallen. Avresa
idag lördag kl. 16.00.månader i anspråk. Fem man be- |

1 
reds därmed jobb. Lll?2f3l. 

i
- ( dl'L cr"r AdFk4f)


