
Giftl*ger i Slutarp
Hot mot tätorten?
Häleovårdanämnden

i Falköping har i en må-
nad känt till att giftiga
kemikalier förvaras
mycket vårdslöst i när-
heten av den tomt. där
det brandhärjade Slu-
tarp6 Möbler låg.
Nämnden tog av någon
anledning inte upp
ärendet vid sitt senaste
aammanträde, trots att
kommunens miljövårds-,
ingenjör Stephan
Ottersten lämnat en
skrivelse om giftlagret.
Kemikalier förvaras i
plåtfat, många i ett
bristfälligt slutet skjul
och några utanför di-
rekt på marken. Ett av
faten utanför skjulet är
T"1q och stöts det om-

kull rinner gifter ut på
marken. Upplaget lig-
ger inom ett skyddsom-
råde för vattentäkt!
Grundvattnet kan vara i
fara. Stephan Ottersten
ser mycket allvarligt på
giftlagret i Slutarp.
Jag skulle inte vilja vara
ansvarig för att till exern-
pel barn kom till skada.
säger han.

Stephan Ottersten
skrev till hälsovårds-
närnnden den 24 juli
där han förklarade att
det förvarades flytande
kemikalier i
2oo-litersfat på Slutarp
Odegården l:46 i Kin-
narp.

- Faten är placerade
direkt på marken och

ze(r45.
utan närmare tillsyn av
ägaren. Innehållet i fa-
ten har ej exakt kunnat
fastställas trots kontak-
ter med leverantöreno
Svenska Shell. Kemika-
lierna användes bl.a. vid
plastframställning.

Eftersom sanitär olä-
genhet kan uppkomma
föreslog hr Ottersten
hälsovårdsnämnden att
ålägga fastighetsågaren
att redovisa fatens inne-
håll och att anvisa annån
ur hälso- och miljösyn-
punkt bättre förva-
ringsplats.

Men hälsor'årdsnämn-
tog inte upp ären-
till behandling vid
augustisarnmanträ-

de. Det diskuterades på '

torsdagen vid bygg- 
|

nadsnämndens. s"ml'
manträdC. Resultaiei' ]

blev doek att man över-
lät åt hälsovårdsnämn-
clen att handla.

Intrrott i Slurarp L*bt,
Under natten mellan torsdäg och

fredag har någon eller några tagit
sig in i en bilfirma i Slutarp och stulit
cigan'etter och cigarrettändare för
sammanlagt c:a 1.000 kr. Inalles
var det ett 10-tal s.k. limpor med
cigarretter och ett 40-tal tändare
som fdrs';ann. Gårningsrnännen har
tårgit Sig in genom att bryta upp för-
säljningsluckan till en f.d. kiosk sor:r
är nrymd i samma b.;ggnad.

den
det
sitt

Under tiden står faten
utan fullgod tillsyn. Ifäl-
sovårdsnämnden har
möjlighet. att ingripa
och låta Produktkont-
rollnämnden - f.d. gift-
niimnden - att analvse-
ra innehållet.
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KINNARF
Välvår'dad villa med
trevligt och lugnt lä-
ge, byggd 1920 i
l-plan. Inrreh. 4 rum o'
kök, kapprum, hall,
badrunr o. gästtoalett.
I källaren hobbyrum,
gillestuga, tiättstuga'
m, tvättmaskin, för-
råd och pannrum m.
oljeeldn. Vidbyggt
garage.

Giftlagret i Slutarp.

Tångavallen
söndag kl. 11.

Edsvära lK
- Slutarps lF

FOTBOLL
BROVALLA

SöNDAG KL.14.OO

KINNARPS IF
VALTORPS IF

Mössebergs musikkår
spelar

I KINNARP vid ICA-hallen lörd den 23 aug kl 10.30 på
STORA TORGET i Falköping törd den B0 aug. kl. 10.00.

VÄLKOMNA KULTURT,IÄI,INDEN:
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Statsprisskjutning
Kinneveds Skytteförening hål-
ier lördagen den 3018 Stats-
prisskjutning på Kinneveds
skjutbana. Anmälan8. 00- 11. 00.
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MÅRTAS BOIYDBÖ,NTON

Den sedan förhistorisk tid
odlade bondbönan våxer stor
hos Mårta Ahl, Granelund i Kin"
narp. Trots den torra sommåren
kan hon presentera en ba[a på

84 centimeter, Och de andra går
inte av för hackor heller. Mårta
har inte sett en så stor bondböna
tidigare. Det har ej heller }Ioris-
tontenl

Qldbovt pa fa'rg"*llg1;

Glud,-totholl mella,n
Tomterc oe|r,_Grolanod,a

Fotboll av väitrånade oldbovs
är oftast rolig fotboll. Torsdags-
kvällens drabbning i Kökscupen
mellan Tomten och Grolanda
var en av de roligaste tilistäU-
ningar jag sett i år. Båda lagens
aktörer kunde det mer med rulla
boll och det blev en fartfvlld
drabbrring som småningom 

-slöt

med Tomtenseger 4-2. Fak-
tum är att jag tycEte riktigt synd
om Grolanda som nu förpassa-
des ur cupen. Dom borde varit
med i slutstriden. Frågan år om
man inte till nästa år får "sida"
gängen. Allra helst som kväilens
andra match mellan Vartofta
och Slutarp bjöd på betydligr
mer avslagen fotboli. Trots att
Vartofta vann med 5-0, har jag
svårt att tro att laget har en
chans i fortsättningen. Motstån-
det var nämligen mycket ihåligt,
men till den kampen skall jag
återkomma. *

Det var om Tomten och Gro-
landa det skulle handla. Pojkar-
na från Skärvum och Skånum -
byarna i Grolanda - visade fina
takter hela första halvlek och
deras 2-1 i paus var fullt okey.
Stig i,Enehögen svarade för bå-
da fullträffarna. Han giorde 1-0
och 2-1 och dåremellan slog,
Tomtens Kurt Lundh in en straff
sedan mål-Westerberg lite olyck-
ligt kommit i närkontakt med
en tomtenisse.

Tomten, som lirar oldboysfot-
boll i seriesammanhang, hade
mest att ge efter paus. Dock var
inte Grolanda chanslöst efter
den kvittering som föll genom
Geron Jonsson, i början av and-
ra halvlek. Det var förresten ett
måI, som var turbetonat efter-

,som utrusande målvakten fick
iväg bollen på framstormande
Jonsson. *

Matchen avgjordes de sista
minuterna. En hands i 28:e mi-
nuten på Grolandastoppern
Janne Skåning slöt med straff.
Janne tog på sig niålvälitströjan
för att stoppa "den egna förseel-
sen", men Kurt Lundh sköt sä-
kert in bolluschlingen. Sarnme
Kurt faststållde 4-2 i slutmihu-
ten genom att kuta igenom och
naia.

Som sagt en match mellan två
mycket bra lag. Frågan är om
inte Grolanda borde följa Tom-
tens exempel att spela oldbo-
ys-seriefotboll. Gänget skulle
hävda sig väI. *

Vad haCe då Tomten? Jo, na-
turligtvis "Stålfarfar" Arne
Rehn som centralgestalt i mit-
tenförsvaret. Där fanns Alf Ti-
verman, Olle Ring, Sven Wi-
ding, Geron Jonsson och Ingvar
Robertsson - en kvar:tett som
fortfarande har det lätta steset
kvar. För att nu inte tala öm
Kurt Lundh.

Mot det här garvade gänget
ställde Grolanda mål-Wester-
berg, Torsten Thor_nasson, Jan-
ne Skåning, Lars-Äke J, Assar
Moberg, nämnde Stig i Enehö-
gen, Kalle Davidsson, Raimo
Bredholm. men kanske allra
mest och bäst Rune Arvidsson
som inte aktade för rovjatt leka
tunnlar med motståndarna.. Det
fanns fler av klass i båda lagen.
Tack för en kul match.*

Stig Dahlgren satte sin prägel
på matchen mellan Vartofta och

Slutarp. Han slog tiil med 1-0 ef-' I
ter fem minuter. men sen blev I
det inte fler fullträffar den här :
halvleken. Slutarps "Bulken" I
var nära att såtta en pyts när han I
lurade målvakten på bollen och I
Mats Andersson var också han I
till oro för Vartofta'iterna men Isköt ett par våningar för högt ;
när han drog till ur fina lägen vid t
ett par tillfällen. I

Ballongen sprack när aU- :
roundkunnige Sture Widlund so- I
losprang in med 2-0. Den bollen I
följdes - när mörkret sänkte sig :
övtrvallen - av3-0genom Rul I
ne Eriksson, 4-0 av Ingvar Gus- I
tafsson och 5-0 av Lennad I
Karlsson. I*

Östen i Slutårpsmålet hade I
matt hjälp av sitt uteförsvar som I
markerade illa. Om man undan- :
tar bäste spelaren Lennart Pet- I
tersson, som håller god klass I
fortfarande. Sture Hjelm serve- !
rade smörbollar till Iåats i första I
halvlek, och då var Mats också I
den som angav Slutarpstonen. t
Det hjäipte inte ens att Slutarp I
kastade in Olle Karlen. r

Roland Karlström och Co i I
Vartoftas bakre regioner var på' I
sin vakt. Esse K, Ingemar Fingal -
Stig Dahlgren, Widlunds Sture I
kunde tåga in i duschen med Ifullpoängaren. I

Publikt var det en hygglig I
kväll. _På onsdag_,när fQljande I:möts Valtorp - IFK Falkoprne, I
Tomten - Vartofta blir det-fest- I
ligt, fullspikat kring arenan. I
Charles J. från huvudorten i l
kommunen dömde. Det gjorde t
han bra. Så bra att han kommer I
igen på onsdag. Det har h ' I
vat. 

arr ro- 
I
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. Skeetserien o4V'B'
Floby iog även i år hem skeetse-

rien med Sätuna på an{ra och
Eriksberg på tredje plats.

Slutetållning:
Floby 1.797 l7
Sätuna 1.766 16

Eriksberg 1.688 15

Kinnarp L.748 14

Göteve 1.693 L4
Tidaholm 1.626 7

Falköping 1.583 1

Bästa individuella resultat: G'tiran
Hermansson, Sätuna, 25?, Giiran
Brink, Floby, 253, Leif Johansson,
Floby, 252, Jan-Ake Bengtsson,
Eriksberg, 251, Gunnar Ceder, Gii-
teve, 246, Bo Ahlberg, Eriksberg,
245, Aste Fahlkvist, Floby, 244, In-
gvar Ström, Floby, Uno Bertilsson,
Floby,'Bengt Andersson, Falkö-
ping, Yngve Nilsson, Kinnarp,
Gunde Johansson, Kinnarp, samtli-
ga 241, Kurt Lund, Sätuna, 240.

Slutarps -

pocing mot
Edsurira !

Slutarps IF tog på söndags-
förrniddagen sin andra poäng i
pågående div M Falköpings-
gruppen genom att på Tångaval-
len spela 2-2 mot Edsvära, som
också tilihör bottenskiktet av se-
rien. En poäng var i alla fall ett
framsteg för Slutarp, som redan
i förra omgången oroade Floby
och möjligen går mot en hygglig
höst. Kvalitetmåssigt var det an-
nars inte någon större tillståll-
ning och resultatet speglar i stort
vad som hånde på planen. Det
varjämnt "skågg", även om den
ena av Edsväras fullträffar var
en skånk av Slutarpsförsvaret.

Båst i hemmalaget var mitt-
backarna Kjell Karlstedt och
P-O Gustafsson samt Roger An-'
dersson i anfallet. Kent Larsson
i gästernas kedja tillhörde de
tongivande spelarna 6iå planen,

Roger Andersson inledde med
1-0 efter sex minuter på nick
efter frisparkspassning från
Christer Stenqvist, Efter 31 mi-
nuten nickade Kent Larsson in
1-1, som följdes av 1-2 i 34:e
minuten, Det var åter Kent
Larsson som höll sig framme och
snappade upp bollen efter slar-
vigt passningsspel från en ute-
försvarare till målvakten.

Slutarp sprang olta in i de
offsidefåill or som gillrades av
Edsvåra men Roger Andersson
lyckades i den 25:e minuten nå
kvittering efter en tilltrasslad si-
tuation, där en frisparksboll ef-
ter stolpträff letade sig ut till Ro-
ger.

Jan-Olof Oskarsson, Ardala,
var en ny och angenäm bekant-
skap som domare.

BÄSSE



[Yu blommur
asfulten *!L

Utanför Gunnar Wilgotssons
affiir i Kinnarp ligger en asfalte-
rad parkeringsplats. I kanten av
denna har en solros självsått sig
och växer med obändlig kraft
rakt igenom asfaltslagret men
kanske var asfalten ovanligt
rnjuk denna varma sommar.
Som syns är det en imponerande
blomma. mer ån Gunnar Wil-
gotsson-hög.

J.J.
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I{OI{SCUPDN
Kökscupen fortsätter på

onsdag med semifinalmat-
cher, varvicl följande möts:
kl lB Valtorp - IFK Fal-
köping, kl. l9.lO Tomten
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- Vartofta. Sistnämnda två
lag byter om i Slutarps
Kök. Spelplats är Tångaval-
len och domare Charles
Johansson.
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Beg. bra bilar
Renault 10 Aut.
gul, 5.200 mil

Renault 18 TS
vit, 5.000 mil

Renault 12 Combi
gul, 2.600 mil

Renault 6
gui, 5.000 mil

Renault 5
röd, 3.200 mil

Renault 4
beige, 5.200 mil

Opel Rekord 1900
brun, 4,800 mil

Ford 1600 L
grön, 1.100 mil
Volvo 145 DL
grön, 5.000 mil

Saab 99 2,0
röd, 5.000 mil

ter paus blev det inte mindre ån fvra
måI. IFK tog ledningen gu.o- öö-
ran Einarsson och ökade till 2-0
genom Jan Jacobsson. Sedan redu-
cerade Valtorp på straff genom Nis-
se Lundh, innan Stig persson tro
minuter före slutet slog in S- 1.

VW 411 Gombl
vit, 5.500 mil

vw 1302
gul, 5.200 mil

m.'fl. andra beg. bra bilar
Välkommen för en provtur av ny eller beg. bil.

Bil & Motor, Slutarp
Tel. 0515i333 30.

aukt. återförsäljare för Renault.
Världens största tillv. av framhj.-drivna bilar

hlir IFI( och Tomren 'Yt.
Det blir IFK Falköping och Tom. I den andra matchen tog Tomten

ledningen efter 14 minuter genom
Kurt Lundh, sedan målvakten tap-
pat en ganska enkel boll. Stig Dahl-
gren kvitterade i slutet av andra
halvleken genom att direktslå en
frispark i måI. Tornten återtog led-
ningen genom Geron Jonsson oå
straff, och 3-l spikades av samme
man i slutminuten.

tens IF, som på söndag får äran at,

I IFK:s match var det mållöst un
der den första halvtimmen, men ef-

Bäst i Tomten var Alf Tifverman i
försvaret, Leif Arvidsson på mittfäl-
tet samt Kurt Lundh och Geron
Jonsson i kedjan. Båst i Vartofta var
Stig Dahlgren på mittältet och Bör-
je Karlsson i försvaret.

Charles Johansson, Falköping,
dömde och hade det ganska besvär-
ligt i mörkret.

.71 -73
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Köles;C ups -f in ali ster' "''

göra upp om Köks-cupen i Slutarp
Detta stod klart på onsdagskvållen
då båda lagen gick vidare efte:
3-l-segrar. IFK:s motståndare var
Valtorp, och Tomtens Vartofta.

Bäst i iFK var Bernt Klaar. Iti
Seidler och Lars Jacobson i fOrsva- |

ret samt Jan Jacobsson i kedian. I

Valtorp hade sina främsta i iar. I

Bondesson. Nisse frrndh ^^r' I
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H iills o a &r al sn iimn d,e n :

Giftlagret i Slutarp
måste forslas hort
orn senast två veckor

Senast den 1O sep-
tember skall giftlagret i
Slutarp vara horta. Häl-
sovårdsnämrrdens år-
betsutskott beslutade
vid ett extrå samman-
träde på måndagskväl-
len att åIägga ågaren till
fastigheten Slutarp
Odegården l:46 att se-
nast detta datum ha
f,orslat bort kemika-
lie!agret. Nämnden
frarnhöll det faktum art
lagret befinner sig på
skyddsområde för vat.

ka ämnen som finns i de
gift-rnärkta faten. Dess-
utorn står faten orörda
sedan möbelhusbran-
den.

Att hälsovårdsnämn-
den inte tidigare tagit
itu med giftlagret i Slu-
tarp har sin förklaring.
Hälsovårdsnämndens
ordförande Olof Mure-
gård förklarar att miljö-
vårdsixgenjör Stephan
Otterstens rapport om
giftupplaget kom mitt i
semesterpe rioden och
togs dårför aldrig upp
på hälsovårdsnämndens
augustisammanträde.

Men hälsovårdsnärnn-

dens arbetsutskott har
nq,i stäIlet agerat snabbt
oeh om två veckor skall
gifttunnorna vara borta
från det känsliga områ-
det i Slutarp.

Trots kontakter med
leverantören har häIso-
vårdskontoret inte fått
exakta besked om inne-
hållet i faten. Kemika-
lierna anvånds bl.a. vid
plasttillverkning och
skall enligt uppgift stel-
na om de tappas ur fa-
ten. Men någon garanti
för att giftiga åmnen
stannar ovan marken i
händelse aY att de slip-
per ut finns inte.

z616.ry.

tentäkt
varligt.

särskilt all-
vet inte vil-

som
Man

Bondesson, Nisse Lundh och I

Karl-Erik Mohlin. 
I



Ifirlnurp tuppad,e ! toppn***
ofto, 1 l motVultorp

Kinnarps chanser att nå i
kapp Våmb i toppstriden på div
V Södra Skaraborg minskades i
o. med det oavgjorda resultatet i
Valtorp på söndagsef'termidda-
gen. Hemmalaget kvitterade
Kinnarps 1-0-ledning när det
blott återstod en minut av en
match som dittills bjudit på tät
och raftlande fotboll med Kin-
narp som spelförare, 1-1 kan
alltså inte sägas vara ett rättvist
resultat, om man betänker att
det var gästerna som den här
söndagen exponerade den båsta
fotbollen och spelade sig fram i
fina chanser framför Bengt An-
dersson i Valtorpsmålet.

Valtorp hade oturen att redan
efter fem minuter få stoppern
Lars-Erik Svensson justerad.

Lars-Erik Svensson -- Valtorpsstoppern -- fick lämna planen efter fem
m.inuter. Är kanske borta från spel hela hösten. En knäskada har förvär-

Det skadade knäet höll inte. I.
halvtid utgick också Lennart
Andersson för en armskada. Det
här betydde att Valtorp fick mö-
blera om i sin uppställning och
kunde väl inte riktigt mäta sig i
själva spelet med sina gäster. Vi
får dock inte glömma att Valtorp
hade chanser. Det gäller inte
minst "Sågarn" Andersson med
stolpskott i slutminuterna av för-
sta halvlek och ett tillfälle aw se
hernmalaget segermålet sekun-
derna efter kvitteringen. . .l

Det blåste kraftigt under för-
sta halvlek. Valtorp hade vinden
i ryggen, men kunde inie utnfit-
ja den favören utanjag tyckte att
även då odlade Kinnarp det bäs-
ta spelet.

Det var framförallt Thomas

Westerberg som vat framme i si-
tuationer, framför ValtorPsmålet
och han borde kanske slagit tili
med en e1le" rnnan fullträff.
Frågan är förresten om det inte
var en straffsituation när han i
26:e minuten krokades upp av
en Valtorpsförsvarare,

Kinnarps ledningsmål föll i
77:e minuten En hörnboll från
Bosse Melander blev svår att
fånga för målvakten Bengt An-
dersson som dessutom attack-
erades av "Blecka" Georgsson.
Det hela slöt med att bollen lan-
dade i nätmqqkpqtq.

!
Kinnarp såg ut som ett segrar-

lag. Högg snabbt och.ettrigt med
"Bläcka" och Thomas W mot
Valtorpsförsvaret, men så i
slut'minuterna presenterade sig
Torbjörn Westerling, som efter
en frispark klippte till med klu-
rigt skott, sorr överrumPlade
Thomy Pettersson. Och det söm

hände några sekunder senare'
kunde som sagt slutat med Val-
torpsseger genom bäste anfalla-
ren "Sågarn" Andersson. Hasse
Johansson i mittförsvaret och
Nisse Lundh på mitten var an-
nars de bästa ValtorPskorten
den hår dan. Och vi får inte hel-
ler glömma reslige, grePPsäkre
Bengt Andersson mellan stol-
parna.

Vad hade då KinnarP? Jo,
som helhet en piggare sPelande

"Blecka" Georgsson attackerar Bengt A.

ffi
ffi
tiå.

fifi
u$i

kedja där "Blecka", Thomas W,
och Bosse Melander skiftade po-
sitioner och rörde om i Valtorps
bakre led. Men kanske var det
inte så helt med mittfåltsjobbar-
na, som med undantag för Staf-
fan Nielsen inte kom upp till bäs-
ia spelstyrkan. Kent Bengtsson
och Tony Persson spelade bäst i
bakre ledet.

En av de allra främsta på pla-
nen var domaren Nisse Larsson
från Skövde. Cirka 200 kantade
Brovalla.

BÅSSE
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oi, avd nåira Kinnarpsmå|. Bengt Andersson - vaitorpsmålvakten - hade änglavakt.
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USA:s näst äldsta
lingpar härstammar från
Kinneved! Det är Oscar
och Erik Berg som just fi-
rat sin 88:e födelsedag i
familjekretsen over there.

Oscar och Erik Ber:g ut-
vandrade som 1?-åringar
till USA och slog sig ner i
norra delen av Stilla
Havskusten. Erik bor

kvar där, närrnare be-
stämt i Seattle medan
Oscar år bosatt i San Jos6
i Kalifornien. Om födel-
sedagsfesten hos Eriks
dotter och svärson har
tvillingarna rneddelat till
brorsdottern i Falköping,
Mildred Johansson, Näs-
tegården.

br/r-ry.

Fouble Cefebrsfion
As for os the Berg brothers know, they ore the second
oldest twins in the United Siotes, o distinction thst
Oscor, left, ond Erik ore hoppily celebroting ot their
88th birthdoy porty, held Soturdoy evening ot o
restouront in Jock London Squore. The Swedish.born
poir ccme to the u.S. os feen-bgers ond seltled in the
Pocific Northwest. Eric remoins in Seottle ond Oscor
lives in Son Jose. This yeor's poriy hosts were Eric's
dcughter ond son-in-low, Violo ond Eurdeen Mebust of
Alomedo.

$ i f fverstra nds H errfrise ri ng,
i4i' KINNARP

öppnas åter, efter sjukdom, måndag den 1/9

, UtstäIlningen "Kameraöga
konstnärsöga" visas under tiäen I
- 14 september på biblioteket i
Falköping. öppningsdagen, alltså
på måndag. kommer Eric Kavlert
och Gcista Eriksson från Falkö-
pings_ Fotoklubb att visa egna bil-
der i bibliotekets hörsal. Er-ic Kav_
Iert har.soecialiserat sig på expe_
rrmentbllder och G.iista Eriksson
på djurbilder.

Utställningen är producerad av
Riksutställningar och skildrar den
tekniska utvecklingen inom foto_
konste_n. - hur snabbt den gick
tram._Vid sekelskiftets början var.
man framme vid den masjprodu_
cerade ögonblicksbilden, Utståll-
nrngen vrsas i Lokal Frökind
15-28 sept.

Kyrkans Barntimmat
i Kinneveds pastorat.

, Anmälan om deltagande för
I b"rn 4 år och äldre snarast å
j tet. 3UZO och 33312. Ytterligare

l. teaa:e s9t<1s.

Tipspromenad
Anordnas söndagen den B1/8
kl. 13.00-16.00.
Start vid Alarp (Högebacke),
Kinnarp. Även barnfrågor och
barnva gnsvänlig ierräng.
KIF:s Damklubb.

iKökscupens {inati
iSå" på söndag 'ui*

I
I Kökscupen i fotboll - Slu-

I tarps IF:s oldboysturnering -r har kommit fram till finalspel.
I Fitr"l..t ger på Tångavallen på

; måndag kväll mellan IFK Fal-
I köping och Tomtens IF. A'.'sik-
I

ten var från början att finalen
skulle avgjorls på söndag, men
av olika anledningar har den
flyttats till måndagskvållen. IFK
mot Tomten * det år något av en
klassiker, det.

T

I
T

I

I
I
T

I
I

Föräldrar i Kinnarp och $lutarp
Söndag l'1.00 Söndagsskolan stårtar med FAMILJEGUDS-
TJÄNST i Lokal Frökind. lVfcdv. av Misslonär Bergman. Sänd ditt
barn till söndagsskolanl
Alla välkomna!

FALEVI
IDAG KL.16.00

SLUTARPS IF
BK RAPID

Vi tackar LEKO för daggps
rnatchboll. ;.;

Kökscupen - Final
Tångavallen, Slutarp
måndag kl. 18.00 (OBS dag och
tid).
IFK FALKöPPING OLDBOYS
--
TOMTENS IF OLDBOYS

TANGAI'ALLEN
. SLUTARP

SÖNDAG KL, 16.30

HÄLLSTAD A
GROLANDA A

Lördag kl. 14.00
IFK Falköping C

Grolanda B

Matchbollen skänkt av
BJ:s Bilverkstad. Floby.

r-rrrrrr rrrrrrrl

KINNEMO
idag kl. 17.15

Ekedalens SK
Kinnarps lF

lr-rr-rrrrr rrlrrr:----{



Ja, vi får
son hår i

väl dras med Johans.
Slutarp, på gott och

ont, men tänk på, gotr folk, att
han ser och hör ållt, inte bittido
men sent. Han har alltid block
och penna i ffckan,

Visserligen har Volvon slutat
rulle * ÄVEN EN LÅNc FÖL.
JTTONG HAR SITT SLUT _
men crsåttåron låter inte så då-
ligt den helter. Ser Ni en blå
Volkswagen. (reg.nr. utlåmnas
p å begåran) gå inomhus oeh
stenna där tills faran är över, r
dubbel bemärkclse! Träffar Ni
Johansson, hålsa artigt, tresvara
ev. frågor orn hålsotillstånd, vå-
der och vind o.s.v, men ingen-
ting merå. Klå Er inte utmanan-
de, rör Er försiktigt och framför
sllt - håll reda på Era löv i höst.

UTSATT GRANNE

Snart lcan ni gå på rilcsvägen

Tolt-r{'

Ingvar Gustafssons
El., Slutarp
har bytt adress och finns nu på
Falköpingsvägen Z
Kommer i fortsättningen att be-
driva elarbeten i samma ut-
sträckning som tidigare med
service och installationer.
Gamla som nya kunder hälsas
välkomna.
Ingvar Gustafssons El.
Tel. 333 69

Annorlund,a glimtar
frå,n Frökind

}Vc'1r5'
eller

Vådun au o,tt ha en redqktör
til,I granne

Som bekant förekommer
sign. Båsse allt emellanåt
,ned Glimrar från Frökind i
FT:s spalter, Det är glimtar
från Slutarp-Kinnarp med
närmaste ongivningar, on
det dagliga liver på samhål-
let. om grannar och vän-
ner, hundar och ketter och
annå1,

Allt är - som våra låsare,
inte nrinsl i Slutarp-Kin-
narp, noterat * noga regi-
streral, Det framgår av föI-
jande "annorlunda glimtar
från Frökind", som vi msr.
tagit och på begäran åten
ger.

Red.

För några år sc'dan, jag tror
det var -68, kom redaktören Jo-
hansson utflyttande från staden
till Slutarp med fru, barn och en
redan då gammal Volvo, men
utan hamstrar och fiskar. Han
började snabbt göra sig hem-
mastadd, hälsade oeh pratade
vånlig1 med folk i affären eller
varhelst han träffade en inföding
Ingen anade väl då vad som
komnra skulle!!!

*
Alltnog, han började sina "Glim-
tar från Frökind", folk i stugor-
na läste och tänkte att "dä va la
sköjit att vi hal fått en.redaktör
hår ute sum skriver um tss",
och närde säkert en stilla för-
hoppning att harr eller hon skulle
"komma i tinninga" en gång,
Han, Johanssr:n alltså, började
lite försiktigt rned sina relationer
till "Ingrid på station, Bengt och
Gustaf i affånr och Bil & Buss".
Fr'ökindsb<irna tyckte det var
trevligt med någontlng annat ån
reportage Irån tåltmåten och sy-
{öreningsauktionerna, han kän-
de sig alltrner såker I sadeln och
gick folk nårmare in på livet,
Många kommunbor skymtade i
spalterna, läsarna myste och
väntade på Johanssons nåsta
krönika. Slumpade det sig så att
inga hamstrar var lösa. Volvon

STUTAFIP
Möi-,lerat rum nred egen ingång
hyresledigt.
Tel.33l 06. .

fungerade och mor var rar, så
fick vi grannar utgöra stoffet till
glimtarna och så är det fortfa-
rande.

Ja, vi kan snart inte göra nå-
gonting utöver det vanliga för-
rän det kommer på pränt. Har
någon en sommarstuga som han
gästar och taket läcker, så får
värden skåmmas i nästa num-
mer av tidningen. Får han se en
annorlunda träningsoverall i

kvarteret, rusar han till skriv-
maskinen. För att inte tala om
löven som har dalat ner på hans
tomt från våra träd.
Vi bävar faktiskt inför hösten.

*
Erkännas bör dock att Johans-
sons gjort bra insatser också,
t.ex; skriverierna om att få en
container för vårt avfall. vilket vi
också fich, Att jag ändå i förra
veekan körde hans midsommar-
stång och julgran(!) till tippen är
en annan historia ,..
Förrsten sliall Johansson ha en
senkommen men dock välment
eloge för att ha.ns utejulgran lys-
te upp i den mcigka vintern ända
framåt påska, äSen om han spa-
ra' på strömmen sista veckorna.

*

Arbetena med gångbanor på
riksvägen mellan Kinnarp och Slu-
tarp år nu inne i ett mycket intensivt
skede. Om lite drygt en månad skall
1.300 meter gångbana vara klar att
tas i bruk. Körbanan har också
breddats och blir sju meter - gång-
banan blir 1.50 meter. Belysningen
flyttas till gångbanssidan och kom-
mer också att utökas på några stäl-
Ien. Vägverkets gångbanidel är
kostnadsberäknad till 260.000 kro-
nor.

På bilden ses arbetslaget Gtista
Andersson, Lennart Wählström.
S-O Ahlberg, Rune Johansson,
Kent Svensson och Karl-Erik Nils-
son.



Glimtar från Frökind,
Gomorgon! 

su/g'n' 
Kött - att stycka rätt och köpa

Skolan har brirjat åven för rätt - i Slutarp. Ledare Rolf
frökindsbarnen. Efter somma-
rens oregelburdna tider har det
blivit ordning och reda nu. Häst-
tjejen brakar iväg nåstan på
efternatten för att hinna i tid till
bussen som går till Kyrkerör.
Hur länge varar den spänsten?
Skolån förr och nu år i mycket
förändrad. Mycket till det bätt-
re. Jag hälsade på i hästtjejens
klassrum för en tid sedan. Det
var ett fräsigt klassrum. Snygga
gardiner * design Kyrke-
rör-ungdomar - och popbilder
varvade med annan grannlåt i
rummet-
-Jo.hdrr5-son 6ck mycket lärdom

i det rummet - förr. Där gick
han när det bar te' på 50-talets
mitt. Lite nostalgisk blev jag när
jag stannade till framför svarta
tavlan. Visst tusan stod Torkel
där och frågade Johansson om
hur Pythagoras sats egentligen
ser ut? Och där satt dom "de ut-
valda" och granskade Johans-
son. Ja g vill minnas att David ''i
blickfältet" Johansson spånde
blicken i mej - att ta realen förr
var stora mäktiga förhör.

*
Häromkvällen kollade jag

hästtjejens mattebok. Det var in-
tressant låsning. Pythagoras har
dom bytt ut mot ailsvenska se-
rietabellen för 1971. Inte katten
fick man analysera serietabeller
når jag gick i skolan. Det var
knappt att rnan fick lov för att
vara med och kriga i Läro-
verks-gänget i Kronprinsens
turnering,

En titt i den engelska lärobo-
ken avslöjade ändå mer. Där
ägnades ett helt kapitel åt lagen i
eneelska ligan, Äve,n_ eqgelskan
är med sin tid. Tyskan har jag
inte spanat in ånnu, men jag hål-
ler inte för otroligt att de får
stifta bekantskap med Bundesli-
gan eller kanske - Reeperbahn.
Hagenbecks tierpark är förmod-
ligen ute vid det här laget...

*
Efter livlig brevväxling med

myndigheterna håller något på
att förverkligas härute. I maj
dök dorn upp i sina overaller.
Med sig hade dom Andersson
och Nilsson. Nu har dom kommit
en bit på väg. Jag tänker på
vågverkets personal, som går en
kåmparond på stora vägen för att
få ordning gångbanorna i rät-
tan tid. I oktober kan vi tryggt gå
mellan Slutarp och Kinnarp på
stora vägen.

- Vi har haft flera pensionä-
rer som redan provgått.

Det sa en av de inblandade
"vågveikarna" häromdan. Näi
gångbanorna står färdiga om lite
drygt en månad, kan Slutarp
räkna med bättre kofnmunika-.
tioner med Kinnarp. Egentligen
borde den hår milstolpen i Frö-
kind firas. Hade det varit gamla
Frökinds kommun hade det för-
visso blivit kaffe med dopp i Lo-
kal Frökind. Nu får vål var och
en fira, åven om jag vet att Wal-
lin hos Bengt i affårn har planer
på en större grisfest. Detta om
man skall tro Medborgarskolans
program för hösten. Hör här:

Wallin. Kuvertavgiften blir 50

kronor.
*

Djupdykning
på Falevi

Efter de två senaste toppinsat-
serna hade man väntat sig att
Rapid inte skulle ha några pro-
blem att avfärda,Slutarp i lör-
dagsmatchen på Falevi. Nu
gjorde man dock en rejäl djup-
dykning och så slutade matchen
0*0 efter mycket dåligt spel.

Första halvleken var soelmäs-
sigt ganska jämn och chånserna
fördelades tämligen lika på båda
lagen. De farligaste hade Rapid
genorn Christer Karlsson och
Leif Gustavsson.

I den andra halvleken hade
Rapid det mesta av det spel som
fanns, Flera bra skott noterades,
men Slutarpsmålvakten Arne
Ekbom råddade med stor skick-
lighet.

Rapids bästa spelare var
Bernt Palmqvist, Lennart Ster-
ner och inhopparen Per-Olof
Billman.

I Slutarp har man en utmärkt
målvakt i Arne Ekbom, men I

Kinnarps Damklubb 
"/q-tS.anordnade i söndags en ti$sprome-

nad. Ett 100-tal starlade men ingen
lyckades klara 12 rätt denna gång.
Bäst biev Bellis Wård6n, Vårkumla,
med 10 rätt.

Bäst på skiljefrågan,. som gällde
att gissa längden på ett snöre som
rnätte i,18 meter, blev Astrid Holm
med sv:.ret 7,13 meter.

Barnfrågan vanns av Lise-Lotte
Roth med 12 rått. Hon gissade dess-
utom 8,20 rätt på skiljefrågan.

Den rätta tipsraden ser ut så här:
lxx,22x,12x,xl2.

ö_vrigt är det tunt. Endast Kjell
Karlstedt i mittförsvaret får
godkänt.

Domare var Erland Molander,
Tidaholm.
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Utbuden från fritidsverksam-
heten blir allt rikare. Varje dag
är brevlådan full av broschYrer
från alla de håll. Fritidsfolket
frågar om Johansson vill gå på
näversöm, vävning, bokföring'
förberedande kurs till klassisk
balett, svetsning, matlagning el-
ler släktforskning. Johansson
har, efter moget övervägande,
beslutat att överlåta bokföringen
till Westermark på banken, och i
öViigt kan det avslöjas att det
hår med näversöm blir höstens
stora fluga här ute. Vi har dock
vissa problem med lurar, men
det ordnar sig säkert.

*
I år får vi gångbanor härute.

Till nästa sommar har vi vårt
bad färdigt. Det står helt klart
om man läser kommunens alla
papper rätt. Det år nämligen så
att för 1976 kommer kommunen
att satsa på alla orter som börjar
på S. Det blir i första hand Slu-
tarp och i andra hand Stenstorp.
Det är Erik Andersson och jag
helt överens om. Från början
var tanken den, att vi skulle anj
vända det vatten som finns här-
ute, men nu har beslutats att
späda ut vattnet med några de-
lar salt. Jag vet inte om ni upp-
märksammat förhållandet re-
dan, men ett faktum är att här-
omkvällen stängdes vattnet i
törortskommunen av just för
provspolning med saltvatten. Att
det utföll till belåtenhet kunde ni
själva se vid en provspolning på
morgon€n,

*
Folk härute rör på sig. I går

träffade jag en ung dam, som
vandrade fram längs vägen med
en tung resväska. Eftersom jag
av födsel och ohejdad vana år
nyfiken, frågadejag om hon möj-
ligen varit ute och plockat lingon.
Jag plockade alltid lingon i res-
väska - närjag plockade lingon.
Den unga damen förtdie mej:
jag kommer från Stockholm o. är
på väg till Aten där jag skall job-
ba. Hon mellanlandade i hem-
met i Slutarp, men sa i nästa an-
detag att i.kväll skalljag åka till
Jönköping: Jag blev glad. I Jön-
köping var jag i onsdags. Vi ha-
de genast något gemensamt.

*
Med packning jar jag också

sett Ingvar - han elektrikern -
komma farande på vägen. Han
har bytt till sig ett egrra hem hår
borta på Hallagårdsområdet.
Han kommer genast i en utsatt
position, om man skall tro utsatt
granne som i dag finns på Hori-
sonten. Med el-Ingvars entr6 på
arenan kommer ljuset att flöda
- vi har re'dan bestiillt bättre
utebelysning. Med Ingvar kom'
mer Lisa, Marita och Pelle -
välkomna till händelsernas cent-
rum. Här har vi lösa hamstrar,
grävlingar, möss-, katter, hundar
och tvestjärtar, Äret om.
Go morgonl

BÄSSE

Lennart Sterner hjälper sin egen målvakt i O-O-matchen med Slutarp.



Ekedalen var häst i Kinnarp
Tre,,,,fullträffar ay_ Anders J . y+,.

'" ;;:;JJ;;;." * -,"0*
bra framträdande på Kinnemo i
Kinnarp på lördagseftermidda-
gen. Seger med 4-2 mot ett
Kinnarp, sonr hade stora pro-
blem med passningsspelet, var
en välförtjånt frarngång för gäs-
terna, sorn den här gången pre-
senterade en tremålskytt i back-
en Anders Johansson: Anders
biev något av matchvinnare,
men ändå är det frågan om inte
herrar Kurt Ahlner och Christer
"Kungen" Ädamsson var tung-
an på vågen den här eftermid-
dagen, De slet, passade och
greppade helt mittfältet. Båda
var kungar.

Det var en jämn och liartfylld
kamp under den första halvle-
ken och för prestationerna då
skall inte Kinnarp risas, men la-
gets agerande efter rast var, on1
inte vernodigt, så i alla fall oba-
lanserat osäkert i passningsspe-
let, där inte ens tvåmetrarna
landade räti.

*
Anders Johansson presente-

r:ade sig efter 20 minuter. Det
var en riktig frispar"kskanon som
gav 0-1. Glädjen varade i sju
minuter. Thomas Westerberg
var upphovsmannen till kvittel
ring. Han våltes över ända och
på straffen gjorde "Blecka" Ge-
orgsson inget misstag.

1-l följdes av 1-2 i 35:e mrnu-
ten. Ahlners fina framspeining
kunde inte gärna missas äv Jon-
ny Blank. Denjåmna första halv-
leken slöt med 2-2-nrå1 i 42:a

- minuten av Thomas Wester-
berg. Han hittade en lucka i
ESK-försvaret och fick fulltråff
på bollen - det var nästall ett
vikskott, så skrille vi sagt om det
handiat orn handboll. Thomas
fick bollen förbi muren och i nät.
Elegant, faktiskt.

*
Herr frisörmästaren som skö-

ter Kinnarpsuret, hade knappt
fått igång klockan när 2-3-må1et
föll. Ekedalens Anders slog till
igen - på frispark. Situationen
som föregick fullträffen föran-
ledde Kinnarpsprotester..
SOLKLAR offside. Nej, sa do-
maren som följde spelet med ar-.
gusblick och såg varifrån bollen
korn, l)en kom lrån en rö. . . - en
Kinnarr:are erlltså.

Sen följde en bottenperioc{ av
Kinnarp eller det var kanske
snarare så att Ekedalens vind i
seglen gav laget framgångar i
själva spelet. Alla var bra i Eke:
dalen under en lång period.
Vann nåstan alla bollar - lodrätt
och vågr:ätt. Kinnarpspojkarna
trampade vatten och passade så
snett och galet som om man haft
kullerstensgata att gå på. Ändå
hade gänget häng på 3-3 under
slutperioden, men all diskussion
klipptes av när "Boggie" Jo-
hansson med hela axeltrvcket
gick över ända i 85-e minutenl
En Kinnarpare välte honom och
domaren hade inget val. Straf-
fen landade i nätet - 2*4. Och
målskytt? Ja, den håir eftermid,
dq€en var det Johanssons dag.

Så Anders var dä'r igen med sina
pressade "fötter".

-*
Ekedalen var bra i Kinnarp.

De bäst,a ärnämnda - de som
fälide avgörandet, men för den
skull får vi inte glömma Leif
Persson * säkeri målvaktsspel.
mitrbackarna Uno Persson och
Jonny Graaf - fint tarrdernpar -
sarnt still going strong, bolleka-
ren "Boggie" Johansson. Men
ingen föll ur ramen. Ingen går
säker för ESK * i höst. Tro mei!

Kinnarp får minus fOr ött
vårdslöst passningsspel. Det gäl-
ler främst andra halvlek. Så
n-rånga bra bollspelare har inte
rätt att så nonchalera det här
med att slå bollar på korta
sträckor.

Avsaknaden av Kent Benets-
srrn i mittförsvalet var märkbär.
Kenneth Palmqvist kunde inte
axla hans mantel, även om Ken-
neth ändå var bäst när nu Tony
Persson hamnat i en något mer
blygsam försvarsroll. Tillfållig
nedgång. Mittfåltet fjuttade och
då blev det inte heller något an-
fallsspei av, där ändå Roland
Jansson visade talangfi.rllt spel.

Etablerade "stjå'nor" som
Thomas W, och "Blecka fick in-
gen tidsfrist. ESK-försvaret var
pang-på när de såg de här kom-
ma kutande.

*
Det var en tuff match. Många

kampmoment, dår signal från
domaren krävdes. Högt tempo.
Jag förstår att rättskipare Len-
riart Wilgotsson tyckte att han
haft en jobbig eftermiddag. -
Svåraste femman i år. Fristacls-
domaren visade gula kortet fy'ra
gånger. Det är inget att säga om.

Det år inte heller någr.rt att sä-
ga om ått han missade några
närsirider på nitiio minuter.
Lennart Wilgotsson är en av de
stora talangerna i Våstergöt-
land. Rörlig och med ett domav
intellekt som är värt ått ta vara

på. On kille som kornrner att kia-
ra dom stora uppdragen,

90 personer kring Kinnemo.
En.såmre siffra än väntat, men
Kinnarpspojkarnas kamp n-rot
toppen har kommit av sig. Då
ringer folk och frågar eiter
rnatchresultatet istället.

BASSN

Div V Södn Skamborg
Ekädalen-Valtorp 3-0
Vartofta-Våmb 2-3
Vreten-Blidsberg 0-0
Stenstorp-Noma Fågelås 2- 0
Tomten-Kimarp 2-2

Våmb
Blidsberg
Kimarp
Stetrtorp
Tomten
Ekedalen
Valtorp
Vartofta
N. Fågelås
Vreten

14 11 1 2 39-13 ä
14 6 5 321-1617
14 6 4 432-24t6
t4 8 0 624-2L16
t4 5 4 524-2714
14 5 3 620-2213
14 5 3 617-2513
14 5 0 927-27 t0
14 2 5 7t6-25 I
L4 4 | I 19-34 I

Slutarps IF D.jun: N Eckerlid, M Wal-
lin, U Brage, JO Killander, M Lindström,
M Forsberg, M Ekman, S Jonsson, KÄ
Filipsson, M Johamson, A Bergqvist, S
Ungh, R Karl6n, A Malmgren. Match
mot Tomtens IF D-jun. Samling Tång-
avallen tisd 17.

Kinnarps IF D2-jun: Roger Torstero-
son. Per Hermansson. Christer Svens-
son, Sören Friberg, Anders Hermans-
son, Benny Andersson, Tommy Berg-
lund, Sune Fridolfsson, Urban Wester-
berg, Mikael Darius, Clemens Hofbauer,
Comy Friberg, Mikael Josefsson. Match
mot IFK Falköping. Samling Kinnemo
16.45 omddg.

II--

Tomtens IF vann finalen i Slu-
tarps IF:s oldboYsturnering -
Kökscupen - genom att På mån-
dagskvällen besegra IFK med 4-2
efter {tirlängning. I paus var ställ-
ningen 1-1. Segern för Tomtenla-
get var rättvis i en mYcket bra
oldboysmatch. Målen; 1-0 Leif Ar-
vidsson, 1-1 Ingemar Karlssqn,
1-2 Bertil Rudh, 2-2 Geron Jons-
son, i förlångningen 3-2 genom Leif
Arvidsson och 4-2 genom Kurt
Lundh.

Bästa spelare i Tomten: Geron
Jonsson, Ärne Rehn, Leif Arvids-
son oeh Kurt Lundh.

Bästa spelare id IFK: Lasse Ja-
cobson. B;rtil Rudh, L,eif Zackris-
son och S-O Andersson.

Charles Johansson dömde inför
150 personer.

Tomtens segrarlag.

85 år
.rrrjliffi
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- 85 år fyller den 6 september fru
Ester Andersson, född Ciiiransson.
rnaka till f'rantlidrre lantbrukareri
Erik Andersson, Lofsgården, Kin-
narp, .Iubilaren är född i Kinneved,
Ester Andersson har under årens
lopp aktiw deltagir i olika lrommu-
nalå angelägcnheter, och vsr bl.a,
medlem i Kinneveds kommuns bib-
liotehsstyrelse, Då Kinneveds
lommun den l jan, 1952 övergick till
Frökinds kommun var hon ledamot
i dess första uppsättning av kom-
munfullmäktige, Uröver kommuna-
la uppdrag har hon ågrrat sin tid åt
ideel verksamhet och var i sin ung-
dom med om att bilda NTO:s Kin-
neved-avd. Kinnarps kykliga syfö-
rening har i henne hafi en intresse-
rad och verksam nredlem.

Ester Andersson har också låm-
nat otaliga bidrag till "FalbygdensJul" där hon livfullt skildrat-',hur
det var på Falbygden förr" samt
skrivit berättelser sm kan hänföras
till folksagor.

Tomten uann finaly*
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Vi hade roliet. vi tennisentusi-

aster i söndagi' Det var då som
Falköpings Tennisklubb och
denna tidning arrangerade en s

k tennissöndag, och det betYdde
en dag iaddad med tennis för 40

;nelare och intresserade''Arranqörerna hade en sagolik
:ur med"vädret, som var det bäs-
:a tånkbara hela dagen. Det fina
vädret eiorde att samtliga mat-
:her krinde spelas e'nlig1 Pro-
rrammet - utomhus.- Två banor disPonerades. Det
qar dels huvudbanan, den i
MössebergsParken, dels banan
vid Odenhallen. FTK hade gar-
Cerat sig mot dåligt väder, i vil-
ket fall man skulle sPelat inne i
Odenhallen och i tältet. Detta re-
servarrangemang behövde så-
ledes inte tiligriPas'

Kvartslinaler:
Ekh/Pettersson - Fing-

al/Lars$on 7-3, KällmarklBon-
desson - t,undinlCannmo 4-2'
Palmqvist/Thorell - Hermans-
son/Kågefors 5-4, Jonas-
son/Andersson - Ungh/Johans-
son 5-4.

Semilinaler:
Ekh/Pettersson - Käll-

nrark/Bondesson 6-5 och Palm-
qvistiThorell - Jonasson/An-
dersson 6-2.

Final:
PaL4qvist/Thorell - Ekh/Pet-

tersson 5-4.

Spännande linal
.. Efter ca åtta timmas spel var
det dags för finalen. Den skulle
spelas mellan Björn EkhlGösta
Pettersson och Kenneth Palm-
qvist/Gtiran Thorell.

Ekh/Pettersson hade spelat en
knallhård och ytterligt spännan-
de semihnal mot Bengt Käll-
tnark och Lars-Erik Bondesson,
dår paren ledde omvåxlande,
men där Ekh/Pettersson var i
topp just vid klockringningen.

PalmqvistlThorell hade något

Finalmatcben är slut och segrarna är korade. Det är de som står till
vänster om nätet. Göran Thorell och Kenneth Palmqvist heter vinnarna
och ftirlorarna är Björn Ekh oeh Ciiista Pettersson. a-/q-W.

lättare gått till final. De vann i
semifinalen med 6-2 över Åke
Johansson och junioren Björn
Andersson.

Även finalen blev en spän-
nande historia. Ekh/Pettersson
inledde med att direkt brvta
Kenneth Palmqvists serve, öch
så tog Bjöin Ekh sitt serve-sa_
pe, valför det var ledning mld
2-0. Thorell höll sitt gamJ framtill 1-2, och så bröt åan Gösta
Petterssons serve, och det stod
2-2.
. Var och en av de fora spelarna
log sedan sitt serve-game fram
trll 4-4, och Kenneth palmqvist
skulle serva. Han inledde dåligt
och det stod plötsligt 0-30. Han
klarade nästa fram till 15-30.
och så slog Björn Ekh ut en gan-
ska lätt volley, som normalt skul-
le givit 15-rt0. Nu blev det 30,-30 .

och just då ringde klockan.
Gamet skulle färdigspelas, och

Kenneth tog det lugnt och försik-
tigt och servade hem mätchen
och därmed den sammanlagda
segern i FTK:s och FT:s turne-
rlng.

Carl-Åke Ungh vid protokollet.

De båda finalparen fick varsin FT-väska. Här är det segrarna Kenneth Palmqvist ocir Giiran Thorell som får

sina. Vittne iir Bengt Setterberg.

Kenneth Palmqvist Slår 'en. fo-
re-hand i finalmatchen.

,i,.;i,l , . :l: ' .ir' 'r.r. 'j i,-'1
, "Fin tennissöndago'

- Det har varit en fin tennis-
söndag, blev FTK-ordföranden
Bengt Setterbergs omdöme, då
han skulle förrätta prisutdel-
ningen. Han tackade alla in-
blandade, inte minst de damer
som bjöd på kaffe och bröd, nå-
got som sannerligen blev upp-
skattat under den långa tennis-
söndagen,

- Det har varit en unik tennis-
satsning, fortsatte han, och utta-

; lade förhobpningen att detta
skulle bli eh tradition.

-*
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FRöl{lND g
Testamenre 

vtlq'q$'
Kammarkollegiet har godkänt

testamente av pensionären Emil
Sanfrid Olausson, Brismene. Enligt
detta s\a.ll 15.000 kr överlämnas till
ålderdomshemmet Frökindsgår-
den, Kinnarp, att användas till
trevnad och prydnad, 5.000 kr till
Brismene-kyrka att förvaltas av
kyrkorådet och användas för kyr-
kans framtida behov, 500 kr till

FOTBOLL
Tångavallen lördag kl. 16.00

TRÄDETS tF
SLUTARPS IF

KINNARPS IF
Kvartalsmöte tisd. den 9 sept.
kl. 20.00 Klubbstugan.
Möt upp mangrant.
Styrelsen

Till 70-iud,final
KINNARP

Bra vllla: byggd 1970 med
prima utr., inr. 4 rum o kök,
hel käilarv. som är väldispo,
nerad. Vidbyggt garåge.

Hellman, Barbro Gillsell. Christina
Johansson, Agneta Isaksson. Nedre
raden från vänster: lagledaren
Ragnar Lundgren, Gunilla Eriks-
son,.Karin Johansson, Marie Louise
Stridh, Maria Walfridsson, Lilbeth
Ek.

SGU:s flicklag har nått finalen i
7O-iaden. Flickorna på bilden har
spelat duktigt hela året. Ovre raden
från vänster: Anneli Johansson,

I,"*__Igh"Tt"l_, G'inilla We ster-
6erg.--ÄnniEe Lundgren, Anette

Uid köp av ny eller beg. bil
Välkommen till

Bil & Motor, Slutarp
r TeI.0515/333 30.

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

iSTT]TARPSBO
,ATOMBYCCARE'

Hadar Levinson i Slutarp,
sedan ett år tillbaka pensio-
när och under många.
många år verk:;atlr inonr
träbranschen, har r clilgartEi

qlq.-:.s- .
avslutat ett intressant, annor-
lunda arbete. Han har nänr-
ligen byggt en modell av en

' transformator till ett atom-
kraftverk. Modellen skali vi-
sas i Europa på vandrings-
utskillningar och försia plats
blir Gendve. Kraftverket
skall visas upp tilisammans
med en modell av ett atom-
kraftverk * ett komplett agg-
regat med andra ord.

Det är Knivsta TranSfor-
mator AB i Oskarshamn som
står som beställare. Den 17
juli började Hadar Levinson
det.omfattande arbetet, som
kräl,'t många timmars arbete.
Till sin hjälp hade han dels
ritningar, dels fotografier
och som kon-rplettering foto-
statkopior från Asea på en del
detaljer. tr'ör att komma till ett
riktigt resultat har modell-
byggaren tvingats räkna om r

skaiorna och det har varit
både knep och knåp. Men
beställaren har varit nöjd
med jobbet . Hadar har vi-
sat upp det ett par gånger
under arbetets gång.

Hadar fick ilet här modelibvgget
efter en förfrågan.av en ingenjör vid
Knivstaföretaget.

*Jag kunde läsa ritningar och har
tidigare sysslat med konstruktioner
i samband med mitt arbete inom
snickeribranschen. Mitt intresse var
egentligen på den mekaniska sidan
och jag fick tillfälle att utveckla en
del, inte minst under åren på fabri-
ken här i Slutarp tslutarps möbe!
industri AB).

Det blev något av en hobby där
med konstruktion. Det blev mer än
en hobby eftersom vi vet att Hadar
Levinson sökte och fick patent på
en limningsmaskin. Och i _Hadars
snickarverkstad i hemmet finns ma-
skinell utrustning, som gjort det
möjligt för honom att ta ett sådant
här omfattande beställningsarbete.

Transformatorn är lill övervä.
gande delen byggd i valnöt. I något
fall har furu använt5 och allt är
spårrtancrat. Lågspännrngsgenom-
föringen är byggd i koppar och vissa
delar av aggregatet är i alurninium.

-Jobbigt, men intressant.
Det är Hadar Levinsons svn på

den här modellen. Som ett exå-pel
på att problem inte saknats, kan
nämnas att Hadar hade stora svå-
righeter att få tag i lämplig skruv.
Till slut lyckades han .. Arkivator
ställde upp med erforderligt antal.
Och i går fick beställaren sin modell*En Slutarps-formad modell som
skall vandra i världen.

BÅSSE

Hadar Levinson visar modellen till en transformator till ett atomkraftverk

b{q'ld'
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Ciftlagret
hlir kvar
i Slutarp?

Innehavaren av det bekanta
kemikalielagret för plasttill-
verkning i Slutarp har i en
skrivelse till Hälsovårdsnämn-
den i Falköping begÄrt att lag-
rer skall få vara kvar, Enligt
skrivelsen är kemikali erna
ofarliga. -Produkrkontroll-nåmnden har untlersökt två
ämnen för oss och man har
funnit ett vara ofarligt men
man ställer sig tveksani inför
det andra. Det kan ha vissa
riskero säger Stephan Otter-
sten, "miljövårdsman" på häl-
sovårdskontoret.

Hälsovårdskontorets upp-
gifter om kemikalierna till-
Produktkontrollniimnden

Div YI Falköpingsgruppen
Floby-Fapid 5-1
Äsarp-Edsvåra 8-0
Norra Vånga*Grolanda 4-2
Slutarp-Trädei 0-3
Hällstad-Lav 1-0

Åsap
F loby
Grolanila
Trädet
N. Vånga
Larv
Rapid
Edsvära
Hällstad

-Slutarp

Kinnarp
Fröjered
Gustav-Adolf
Kättilstorp
Grolanda
Mullsjö
Sterstorp
Ekedalen
IFK C
Borgunda

0 40-15 25

3 38*ä r9
5 60*33 16

6 33-31 15

4 ?s-31 14

6 34*40 14

7 24*43 tL
7 16-30 10

9 25-35 I
I 25-44 7

14 10 3 | 47-12 23

74 rg 2 2 38-14 22

14 10 1 3 38-12 21

14 10 0 4 45-13 20
14 8 I 536:2117
14 5 0 923-3010
14 3 3 816-32 9
14 3 2 912-43 8
14 3 I 10 18-37 7

14 0 3 11 12-71 3

Öetm Skanborgs reeen
Kättilstorp-Ekedalen 6- 2
Mullsjö-Grolanda 4*1
Falköping-Fröjered 1-4
Stenstorp-G. Adolf 3-2
Kimarp-Borgunda 2-l

14 11

148
147
147
L44
146
t44
143
t44
142

3

2
I
6

baseras på i nformation från
tillverkaren Svenska Shell.
Risker med det ämne, som be-
tecknas som i viss mån miljö-
farligt, föreligger framför allt
om kemikalierna låcker ur el-
ler på annat sätt hamnar utan-
för fönaringsfaten. Merller
kan ge frätskador på t.ex hän-
dema om man kommer i di-
rekt kontakt med det.

Den l0 september har häl-
sovårdsnämnden på nytt sam-
manträde och kommer då att
behandla "giftfrågan" i Slu-
tarp. Enligt vad som uppgivits
för FT är man inte helt säker
på orn andra kemikalier ut-
över de två som kontrollerats
finns i skjulet i Slutarp.
Nämnden kommer troligtvis
att kräva låst utrymme för för-
varing av kemikalier, som kan
varamiljöfarliga. OlOt-tS.

Slutarp höll Trädet
i en dryg halvlek oil,'*

I lördagsmatchen på Tånga-
vallen höll Slutarp ställningen.
jämn intill den 55:e matchminu-
ten då Trädet tog ledningen
ganska vålförtjänt genom Klas
Westermark som med ett vack-
ert skott via ena stolpen förpas-
sade ett inlägg från högersidan i
nät.

Från första halvlek kan vidare
noteras att Trädet hade de flesta
och bäste chanserna. Bland'an-
nat Ola Turesson missade fr"am-
fih öppet mål och hemmaförsva-
ret räddade vid ett par tillfällen
på mållinjen.

Annars öppnade Slutarp
starkt och de första tio minuter-
na av matchen gick i deras favör
men utan att de kunde skapa
några större chanser.rEn till sy-.

nes onödig men korrekt straff
som hemmaförsvaret ådrog sig i
andra halvlekens 25:e minut gav
ledning för Trädet med 2-0.
Därmed var i stort sett saken
klar. Klas Fröman svarade för
detta mål, med ett välplacerat
skott.

Efter detta var Trädetvinsten

inte hotad i nämnvärd grad och
det var endast ett par framstötar
av Roger Andersson som i viss
mån oroade det segrande laget
som några minuter före slutsig-
nalen faststälide siffran till 3-0
genom Hans Golnick som nick-
ade i en hörna.

Trädet hade en ganska jämn
besättning, där Torbjörn Ivans-
son och Yngve Ragnarsson i fyr-
backslinjen knårni tfds'plus samt
Ola TiireS'son som'jobbade f?iie-
dömligt på mittfältet. Laget fick
Bengt Fagersson justerad efter
femton minuters spel vilket be-
tydde ett visst avbräck.

I hemmalaget övertygade Ar-
ne.Ekbom i målet och han visade
återigen att han är en talan g att
räkna med. Försvaret hade för
öwigt i Bengt Andersson en god
tillgång och för denna lagdel gål-
ler att man kämpar matchen
oförtrutet inatchen igenom.
Framåt var det sämre ställt och
det är bara Roger Andersson
som kan geq godkänt betyg.

Domare var Kurt Gillberg, Gti-
tene som får ett hyggligt betyg.

GESON

r-tIIlIr-r-r r rrrrrrrr-
I olq'ts' I

! to*ten och I(innarp i
Ita':i .p.lade åter oavgiort Irl
I M.t.l-r"., Tomten - Kinnarp mål och när inhopparen Håkan !
I blev en jämn och spännande till- Andersson i 36:e minuten tåade I
i ställning där lagen hade var sin bollen i nät trodde man att det II halvlek. Efter Tomten-ledning var ett faktum men domaren 1
I med 1-0 i paus som blev 2-ö Stig Ljung dömde bort det till !
I ai"åt t i andra halvlek [.- K"- svås regJratta målet för offside I
I ".tO fint tillbaka och ordnade med motiveringen att en t::- |I slutresultatet 2-2 vilket får an- tenspelare befann sig i ollsi' f
| """ "o- rättvist. Även vårens de,position i skoitriktningen' !
I möte mellan lagen slutade oavg- Tomtens andra avbytare Matl I
! iort. vilket påvisar jämnheten Folkesson presenterade sig i I
I mellan de båia lagen. 43:e minuten då Tomten fick en r

I Tomtens ledninlsmål anlände frispark' Hans fina skott rädda- I
i i a." l9;e minuten då Jan Nohl- des dock av Tommy Pettersson I
! g"erilned en lin krossboll hjttade som därmed revanscherade sig I
I mittfaltarenGiiranKarlssonsom för missen vid Tomtens andra r
t ur högerytterposition rundade måI. I
I sin bevakare och behärskat slog Tomten kom till spel utan ska- 1I boll"tt förbi Tommv Pettersson i dade Gunnar Ring, Tommy l
I Kinrra"p.b.r"err. Fihn, Jan Åku Johtttt"on och I
I Kirrrr"rps farligheter i första Conny Nilsson men ersättarna I
I h.l"l"k var siqnerade "Blecka" skötte sig bra och då främst Olle 1
! Gäo"grro., "o- d.lt prövade Sääfsomspeladåmycketvårdat I
I St"ffå'" Folkesson med ett hårt som mittback' Bra i fyrbackslin- I
I skott, dels vrickade en passning jen var också Ove Andersson I
I f.ån Tomas Westerberg strax som helt tog bort Bo Melander 1I utanför målstolpen. Om första ur matchbilden. På mittfältet !
I h.lut.k varit något matt så blev spelade Giiran Karlsson en do- I
i a"t bättre fart i"den andra. Re- minerande roll men åven Lasse !
I d.n i fötsta minuten ökade Tom- Lund och Kurt Johansson får ;
I tett till 2-0. Upptakten var en godkänt betyg för sin insats !
I dubblerad h6jerhörna som Framåt var Kalle Lund ständigt I
I To*-y Pettersson missbedöm- på språng dock utan att ha den I
! de och nickade ut till Jan Nohl- rätta skärpan i avslutningarna' -
I gr.t som slog till på volley i öp- Janne Nohlgren får trots sin I
I p"n b.,.. orörlighet dei bästa betyget av I
i n" del ommöbleringar i Kin- forwards l
! narpslaget glorde att laget fick I Kinnarp återfanns de främ- i
I batt.* grepp om spelet och i l?:e sta i mrttbacken Kent BengLs- I
I minuten 

- 
reducerade Tomas son. Bengt "Blecka" Georgsson I

I Westerberg sedan han dribblat på mittlältet samt Tomas Wes- I
I sig in i straffområdet från väns- terberg i kedjan. Vidare kan I
I ter och med ett fråsigt markskott konstateras ait Gösta Ek var I
I ställde han Staffan Folkesson bättre på vänsteryttern än som I
! utan pureringschans. Tio minu- vänsterback och att Tony Pers- |
I tur senare kom kvitieringen då. son var mer trll sin fördel som I
I Kin.rarp fick en frispaik rakt mittback-än som mittfiältare, I
i f".ttt ifrån nåra Tomtens straf- samt att Bengt Persson spelade ;
! fområde. Tomtenspelarna bil- bra som back i andra halvlek. :
I drd. mur rnen lämnade en lucka Domaren Stig Liung från Hjo I
| åt nengt "Blecka" Georgsson såg. inte allt i den situationsrika I
i ..r* sköt så hårt att mål-Staffan andra halvleken rnen visade än- 1
! itrt" hann ner. Under slutkvar- då fin rörlighet och får klart !
I ten var Tomten nära lednings- godkänt betyg för sin insats. !r - JoHAN I



Det var irrvasion i KlnnarP i tis-
dags. Dom kom l'rån ÄsarP, Var-
tofta, Yllestad, Börstig, SlutarP
med flera orter. Dom tog Kinne-
moidrottsplatsen i KinnarP' i be-
sittnins. Öch clom - det var södra
rektoriornrådets alla duktiga fri-
idrottare som gav sig i kasi med
iiten boil, sfrrang en väldans rr'as-

.sa.meter, hoppade.höjd och längd
så'der spratt i hela kroPPen. I'{i

' 
-SRtrlk-rseit vilkan ungdbmlig enlu-
siasm Golri korxi i dagdrr'- ni skulle
sett engagerranget. Det var värt
mer entrd än en srmrtsig tbtbolls-'
match rnellan Ekedalen och Kin-'
narp. Det tyckte såkert också herr
skolvaktmästaren Marthel sotx
sken som eir sol när han klockade
iieicr och killar på tiU rneicr löp-

"irg. D"gen till är'a kom han till
Kinnerno icke iklådd l3amse, men
vålklädd.

r\r. l. oL,ltmtur lrun.,

Kinnemo
Go morgon!

*
När Södra har friidrottstävling-

ar presenterar dom alltid en sam-
spelt funktionärsstab. Så var det
också i år. Ilelt plötsligt stod jag
där i IängdhoppsgroPen och bred-
.rid mej fanns Karin Kjellsiröm.
Hon itar furrnits där så länge jag
minns. Förmodligen är hon född
med måttband. Thomas - han
överste iillsynslärare hårute - har
år efter år höjdhopp som tiiivals-
ämne. Karin och Tironas är'
hoppexperter vid det hår laget
och borde naturligtvis anlitas i
större sarntnarihang.*

Peddy Persson var den som
sköt skarpt på Kinnemo den här
föruriddan. Som "gammal" militär
vet han når clet är dags att smälla
av. F{an irar precisionen kvar -

' det var bara några av sexans tjejer
som tjuvade.

- Men tjejer i den åldern har
bråttom.

Det vet Pe.ddy också. Så han
laddade om och sköt på nytt. Att
vara starter i löpning - det år lite
rutin också. Peddy har varit med
förr. Träningsoverallen också. Vill
jag minnas. *

FT:s Galapeter träffade också
den hår förmiddagen Evert Cla-
son. Aktiv pensionär i skolleden.
Med rötter i Grolanda och Seger-
stad. Men nu verksam i AsarP.
Med hatten käckt på svaj och en
lika glad garcon som uär han for-
domdags var en av bYgdens bästa
ELIT-idrottare.

Men snart är det iilg-dags och
då vill det till on någon kan över-
rala Evert att sätta sig bakom ka-
tedern. Möjligen om drevet är På
skolgårn. . . *

Gala-Peter såg många På Kin-
nemo. Fru GaPe hade ögonkon-
takt med tjejernas hcijdhoppsribba
och herr Grape fängslades av.en
liten boll här den kom farande. Vi
här ute säger GräjP-del" säger
Pripps också när dom levererar
u."tåt'tt back till Bengt i al'färn.
Det harjag hört.*

Men ni andra.skulle hogt Kin-
nemo-stadions speaker Björkar
brukar susa - det här var storm
över llället. Det hördes äncla till
Luttra. Fast ändå var det inte ras-
pigt, även om jag såg att Ebba
Persson ryggade tillbaka lite
grann när hon kom svepande På
grusgången för: att kolla uPP hur

FNöKINT}
350 FRIIDROTTSSTARTtrR rt14-6,

PÅ TVÅ TIMIVIAR.../
Årsklasserna 4, 5 och 6 inom Söd-

ra rektorsområdet - d.v.s. Kin-
nar:p, Vartofta, År""p och Yllestad
* hade på tisdagen friidrottstäv-
lingar på Kinnerno i Kinnarp. Re-
sultaten som uppnåddes ligger till
grund för tävlingen mot övriga rek-
torsområden senare i höst. Sam-
manlagt giordes 350 starter och de
utomordentliga arrangernangen var
avklarade på två timmar.

I årsklass 6 hittade vi två unga,
s6m tog tre titiar var, nämligen In-
gegerd Persson, V^artofta, och Mi-
kael Davidsson, Äsarp. Per-Erik
Pettersson. Vartofta. och Patrik
Evertsson, Åsarp, tog i femman två
tjtlar var, medan Ulrik Fredriksson
från Vartofta var fyrans ende dub-
belsegrare.

Här är resultaten för de tre fråm-
sta i varje gren:

Löpning 6O m åk,l pojkar
Final: 1) Eddi Björk Ä 9,8; 2) Krister

Svemson K 9,9; 3) Ola Jakobsson V 10,2.
Liipning 6O m åk 4 flickorr 1) Anneli

Stenvall Y 10,0; 2) Britt Karlsson V 10,4;
3) Caihuina Nyberg V 10,4.

Iärrgdhopp åk ,l pojkarr 1) Krister
Svensson K 3,77; 2) Ola Jakobsson V
3,41; 3) Peter Thor Ä.3,22.

Löngdhopp åk ,l flickor: 1) Britt
Karfpson Y 3,28; 2) Maria Svensson K
3.18; 3) Maria Karsåker V 3,16.

Höjdhopp åk 4 {lickorr 1) Katarirn
Nyberg V 105; 2) Maria Svensson K 100;

3) Solveig Andersson V 100.

Höjdhopp åk 4 pojkar: 1) Ulrik Fred-

Ulrik Fredriksson - ett löfte

riksson V 105; 2) Mikael Wallin K r00; 3)
Sören Friberg K 100.

Kaet åk ,1 flickor: 1) Carina Gård K
i9,80; 2) Anneli Stenvall Y 19,20; 3) Britt
Karlson V 18,90.

Kast åk ,[k pojkar: 1) Ulrik Fredriks-

son V 49,18; 2) Christer Svensson K 47,35;

3) Peter Thor Å 42,35.
L,iipning 6O m åk 5llickorr 1) Birgitta

Svemson K 9,7; 2) Anneli Ek K 9,8; 3)

Ingela Ekbom K 10,0.

Löpning 60 m åk 5 pojkar
Fina} 1) Per-Erik Pettersson V 9,1; 2)

Patrik Evertson Å 9,5; 3) Jörgen Blanck
K 9,7.

. Långdho-pp Åk 5 pojkar: 1) Patrik
Evertsson Ä 388: 2) Bernl, Andersson V

-3t|6; 
3) Jm Atrlqvist Å 349,

Längdhopp åk 5 flickorr 1) Ingela
Ekbom K 342; 2) Swanne Ölander K 340;

3) Irene Andersson V 3t10.

Kast m liten boll åk 5 pojkar; 1)

Per-Erik Pettersson V 50,50; 2) Patrik
Evertsson Ä 49.95; 3) Nils Lasson V
47,m.

Iiast åk 5 flickorr 1) Karin Jakobsson
A zaJo; zl Eva-Karin Johansson K 24,60;
3) Pia lVallin Y 24,40.

Ilöjdhopp åk 5 pojkar: 1) Patrik
Evertsson Å rZ5; Zl Bernt Andersson V
120; 3) Jan Ahlqvist Å 110.

Höjdhopp åk 5 flickorr 1) Katarina
Lundgren K 123;2) Karoline Carlsson K
110; 3) Anna-Karin Svensson K 105.

Löfning 60 m åk 6 pojkar
Firial: 1.) Mikael Davidsson Ä 8,7, 2t

Mikael Darius K 8,9; 3) Ctu'ister Grön-
borg K 9,3.

Löpning 6O nr åk 6 flichor
Final: 1) Ameli Johanson K 9,3; 2)

Katarina Ärlig V 9,5; 3) Gunilia Johae
son V 9,7.

Längdhopp åh,6 llickor: 1) Ingegerd
Persson V 3,64; 2) Petra Lind V 3,60; 3)

Anne Gustavsson Y 3,5?.
Längdhopp åk 6 pojkar; 1) Mikael

Davidsson Ä 3,89; 2) Morgan Karlsson K
3,79; 3) Andes Kuisson V 3,?8.

Höjdhopp åk 6 pojkarr 1) Michael
Davidsson A 120 2) Bengt Kjellström K
120: 3) Mikael Svemson Y 120.

Höjdhopp åk 6 flickor: 1) Ingegerd
Persson V 116: 2) Anndli Johanson K
113: 3) Marina Ahl K 110.

Kaet åk 6 pojkar: 1) Åke Källeskog v
51,51; 2) Bengt Kjellström K 50,78; 3)

Magnus Ekman K 50,23.
Kast åk 6 flickor: 1) Ingegerd Persson

V 32,70; 2) laila Hofbauer K 29.90; 3)

Anetie Eimson K 26.90.

Ingegerd Persson från Vartofta flankeras av Petra Lindh och Anne
Gustavsson.
det gårt för dorera. FT kanävilffi:
att det gick bra. Det kunde ävän
Aina vid maskinen inne i kaffedof-
tande klubbrummet på Kinnemo
Konstatera.

Solen bröt igenom den mulna
himlen - alla såg glada ut. Även
magister Knut. Och så var den
sagan slut.

BASSE

Mikael Davidsson - ett löfte

{rtts
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Full fart framåt på Kinnemo. 60 meter för pojkar.

BEG. BMA BILAR
Renault 16 aut.
gu-I, 5.200 rnil

Renault 16 Ts
vit, 5.000 rtil
Renault 12 combi
gul, 2.600 mil

Renaull 5
röd, 3.200 mil

Renault 6
grön, 5.800 mil

Renault 10

vit, 9.900 rnil

Renault 4
grön, 1.600 mil

& xrruruARP
$b, välvårdad vilia med

-s i:""J.ä',äi l":lJ :T:l
.$ In.t.h. 4 rum. o kök,-

kaporum, hall, badrum
4, o. gästtoalett. I källaren

db ['ii,"",ä',,.u",f"i,'ff ::
-#' ;:ä'å1"å,i:å1"ää:
.4F lvset sarase.

m.fl. andra bra beg. bilar.
Välkommen för en provtur av ny eller beg. bil.

AB Bil & Motor
SLUTARP Tel. 05_15/333 30

aukt. återförsäljare för Renault. 
.

Världens största tillv. av framhj.-drivna bilar

VW.411 combi -72
vit, 5.500 mil

VW 1600 Variant -70
blå,6.000 mil

Opel Rekord 1900 -73
brun, 4.800 mil

Ford 1600 L -75
grön, 1.200 mil

Skytte
qlq'F'

Kinneved lagsegra<le i ålgskytre
Norra Redvägs Jaktskytteklubb

stod sorn arrangörer'för årets lag-
tävlan i älgskyite. 1l lag om feä
skyttar i vardera laget var anmälda.
Skyttarna sköt två stillastående. fy-
ra enkellöpande och iyra skott som
dubble. Många goda resultat uppvi-
sades på 50 möjliga poäng.

Kinneveds Jaktvårdsförening se-
grade på 200 poäng. I ^laget ingick
Gunde Johansson 41. Äke Johans-
son 36, Äke .Blom 34, GrJte Lindgren
42, Bengt Akesson 47. Individuell
segrare blev Rolf Augustsson Fal-
köping, 49 poäng.

Resultat: 1) Kinneved 200, 2)
Falköping lag I 193, 3t Norra Red-
väg 178, 4) Habo 176, 5) Falköping
lag II 175, 6) Jäla 144, 7) Norra Red-
väg lag II 138, 8) Vilske 128, 9) Göte-
ve 122, 10) Sätuna 120, 11) Tidaholm
96.

Individuella resultat:
'gustsson Falköping 49
Kinneved 47, Bengt
Norra Redväg 47,

l) ^Rolf Au-
B Ake sson
Alfredsson

BERTIL

Satarina Lundgren från Kinnarp, I
drlktig hoppare ,

FRöKTND

-71

-74

-73

-72

-67

-74

Volvo 145 DL
grön, 5.000 mil

Volvo 145
beige, 11.000 mil

Volvo 142
vit, 9.000 mil

-69

-70'

Lås till e/*.

giftlager
Häisovårdsnämnden i Falköping

har anmodat ägaren till kemika-
Iielagret i Slutarp att detta snarast
skall låsas så att ingen obehörig kan
ta sig in, Dessutom skall en redovis-
ning lämnas över de av nämnden
ånnu okända kemikalierna.

$jnpemö
Vretens BK
Kinnarps fF

Tipspromenad
anordnas söndagen den 14

sept, kl. 10-13, Även barnfrå-
gor, Start vid klubbstugan,
Kinnarp, Kaffeservering,
KIF;s Dnmklubb

FRöKIND E!
Utstållning i Lokal Frökind

Riksutställningars produktion
"Kameraöga-konstnårsöga" visas
under tiden 16-27 september i Lo-
kal Frökind. Kinnarp - Slutarp.

Tipspromenad i Hinnarp
; Rått svar: 1) Julros (1); 2. August
i Strindberg (x); 3. Underarrrren (l) 4.

Kameraöga - Konstnärsöga
Rikstrtställning:rr

vlsas pa

LOKAL FROI(IND
clen lii-?7 scpt.

Öppe l13- 11) irila claqar'

-f rl i'lltl'r'. \ trlK(rlllllil.

Kultuinämnden
'l Fiäril (1); 5. Mårddjur (x) 6. Nils
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Som vi nämnde i tisdagens tidning
var det Kinneved som tog hem se-
gern i Falbygdsmästerskapet i älg-
skytte. Det var kvintetten ovan som

stod för bedrif^ten. I laget ingick Gö-
te Lindgren, Ake Blom, Gunde Jo-
hansson, Ake Johansson och Bengt
Akesson.

Kinnarp slog
Vreten i
målrik tbtq-+s'

.lmatcn
Kinnarp vann programenligt

över jumbolaget Vreten med
siffrorna 4-3 efter 1-2 i paus,
Vreten öppnade starkt ocir tog
ledningen redan i tredje minu-
ten genom Leif Kjellström som
kom igenom ett väl passiv't
hemmaförsvar. Gåsterna hade
chans till ytterligare ett mål m'en
debuterande Gustav Eckeilid i
målet räddade grant vid stolpro-
ten. Så kom då 1-l i niondemi-
nuten genom Gösta Ek efter

hörna, Men Vreten kom igen
och i 34 minuten höll sig Jerry
Lövgren framme oöh rullade
bollen i mål från nära håll och
det stod 1-2. I den 36 minuten
hade Bo Melander ett fråsande
skott i stolpen, och sedan var det
mest spel på mitten innan doma-
rens pipa ljöd för halvtidspaus.

Andra halvlek var bara fvra
minuter gammal när Bo Melan.
der kom igenom och gjorde 2-2
efter en målvaktsretur. 3-2 till
hemmalaget blev det i den 14
minuten. G'iista Ek var målskvtt.

Straff blev det för gästerna i
den 16 minuten efter nerdrag-
ning innanför straffområdet av
Dan Brage. Sten Öst satte bollen
säkert i mål 3--3. Gösta Ek satte
punkt för målgörandet i den 31
minuten genom att göra sitt tred-
je måI, och fastställde slutresul-
tatet till 4-3 i Kinnarps favör.

Det var en juste match, men
inget spel av högre kvalitet. Det
verkade lite tarnt från båda Ia-
gen som säkert kan bättre.

Den främste i hemmalaget var
G<ista Ek med sina tre måI. Bra
var också Kent Bengtsson, Tony
Persson samt Bengt "Blecka,'
Georgsson.

Gästlaget hade planens båste
spelare i Dan Brage, Bra var
också Sten Öst, måIvakten Ove
Ståhl samt Leif Kjellström. En
fåtalig publik tittade på.

Domaren Eiron Classon,
Limmared, skötte sig riktigt bra.

CARLOS

Fcirstu
segern

f,;,
tbIq
-rr{.

Slutarp
Slutarp'tog på lördagen årets

första serieseger genom att på
bortaplan besegra Larv med
4-3. Larv, som för dagen spela-
cle med tre reserver höll inte
måttet, speciellt inte i försvaret,
och samtidigt skall det sågas att
Slutarp verkligen fått flyt i spe-
let. Högt tempo var det, och Slu-
tarpssegern var fullt råttvis.

Slutarps mål gjordes av Roger
Andersson och Håkan Carlstedt,
som deiade på skörden ocl:
gjorde två var. Larvs Chnster
Strömr r,.lt var dock ett strå vas-
sare och gjorde sitt lags samtliga
tre måI.

. Bäst-i Slutarp var Trny Skog-.
ttrnd på miufältet. Bra var ockjå 

-

de båda målskyttarna samt för_
svararna Per-Olof Gustavsson
och I(iell Carlstedt samt målvak-
ten Arne Ekbom,

I.Larv får Christer Strömfeldt
godkänt liksom namnen Christer
Johansson och Conny Holm_
gren.

Slutarp A: Arne Ekbom, Bengt An-
dersson, Kjell Karlstedt, Per-Olof Gus-
tavsson, Tomas Rhen, Bengt Hermans-
son, Tony Skoglund, Cluister Stenqvist,
Håkan Karlstedt, Roger Andersson, Ste-
fan Ekman, Hemick Lindroth, Kjell Con-
radsson, Leif Svemson. Match mot Itrv.

' Samling Tångavallen. Avresa idag 15.r[5.

Kinnarp A-jun: B Brodd, D Simons-
son, S Carlsson, TFredriksson, IJohans-
son, K Bengtsson, T Åkesson, J Gun-
narsso& R Jansson, T Westerberg, L.O.
Silvander, B Kjellström, Bo Johareson.
Match mot Valtorp. Samling söndag 9.45
Kinnemo,

Kinnarp A: Gustav Eckerlid, Bengt
Persson, Tony Persson, Kent Bengtsrn,
Rune Torstensson, Bengt Georgsson,
Kemeth Palrnqvist, Roland Jarosoir, Bo
Melander, Thomas Westeiberg, G,iista
Eek, Tommy Fredriksson, Roland Mo-
ber$ Match mot Vretem BK. Samling
Kinnemo idag 14.

Kinnarp Br Stefan Johansson, Bernt-
Olof Engstrand, Anders Ek, ?qrd
Torstensson, Tomas Karlsmrv Roland
Moberg, Uno Karlsson, Jonny Karlstedt,
Tomas Målerhag, Fleming forstensson,
Tommy Pettersson, Steve Karlson,
Lars-Olof "Tjolle" Silvander. Awesa
14.00 söndag. Samling Kimemo.

Vi söker en yngling
med trevligt uppträdande och god servicekänsla till vår ser-
vrcestation.

AB Bil & Motor
SLUTARP Tel.0515/33330

Svensson efterlråeas

DANSKURS
anordnas i Lokal Frökind med början den 3/10 1975 kl. 19,30.

- Kursavgift 40 kr.

Anmälan till: Leit* 334 86
Arne 502 33

' Rolf 502 18

Elisabeth 934 88

Åsarps och Kinneveds CUF-avdelnlngar

LOKAL FRöKIND
Slutarp

GAMMALDANS
Ben gt-Hennings orkester

Lördagen den 20 sept. k1.20.30

Välkomnal Äsarps lF
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Effnktfull d,emon str ati on
. .. T | ' f7'

mot röde hanen L l\l'nnurq
' , tc(q'-Tt'

T,en röde hanen göre sig handskas man dock med åtskil" En grop - typ mindre swim-

knappast besvär hos Kinnarps ligt brandfarligt rnaterial typ ming-pool - fylldes med alle-

Kontorsmöbler! Företaget har skumplast, lacker, trä och lim handa krrandfarliga vätskor så-

satsat drygt 1.1 milj' kr på det ochpåmåndagskvällenhadefö' som olor, lim, förtunning m'm-'

s.k. sprinflersystem, d.v.s. en retaget i ,"-Åd med brandkå- Brasan var lika effektfull som ef-

mängå takduschar" som utlöses .".nä i Falköping, Tidaholm, fektiviteten på släckningsmeto-

automatiskt i händelse av brand. Stenstorp o"n 
-noUy 

anordnat den. Ett par brandsoldater från
Systemet är redan infört i den en komtinerad demonstration Fiobykåren * Sven-olof Mo-

nya 2?.000 kvm stora monte- och övning' Ett 40-tal brandmän berg och Ove Karl6n - kröp
ringshallen som stod klar för c;a deltog tilliammans med skydds. fram mot den intensiva eldbollen

eit år sedan och man håller tör ombuden från företaget samt och begjöt lågorna med skum.

närvarande på att installera sys- en del frivilliga. Och si! På någon minut var lå-

temet i övriga fabrikslokaier' Den praktiska demonstratio- gorna kvävda'
Dessutom finnls det branddörrar .r".r - "o* syntes vida omkring Vidare demonstrerades en

mellan de olika avdelningarna - syftade deis til att ge brandi brand i shumplast - ell material
på fabriken - dörrar som alltid -ärirren och skyddsomluden en som kan vara nog så svårslåckt'

äi stångda nattetid. Vidare finns vink om hur dL ohka bekämp- , Men som sagt, med rätt be-

den traditionella vattenposten ningsmedlen verkar, och dels till kämpningsmetod är äv9n

med slangen utplacerad här och att snabbt kunna välja rätt be- skumplasten lättsläckt' Det r;i
var. Så, 

-som 
iagt, i Kinnarps kämpningsmedel. sade måndagskvållens demon-

Kontorsmöb lers fabrikslokaier Demonstrationen blev ett stration!
göre sig knappast den röde ha- praktfullt skådespel som visade Huvudskyddsombud vid Kin-
nen besvår! I tillverkningen bl.a. "skummets" effektivitet.

...oljan utvecklade en enorm vårme och rök men detta till trots attackerar hår brandmånnen Sven-Olof
[{oberg och Ove Karl6n från Flobykåren den stora "eldbollen" med skumsläckare. Några ögonblick senare
var lågorna kvävda!

Övningsledare var brandchefen i Falköping Bo Jönebratt som här informerar strax innan oljan i gropen i
förgrunden tändes. Det blev en pratfuil brasa.. .

är en mängd "duschar" anslut-
narps Kontorsmöbler är Valde- na. Totalt är det drygt 3.000 du-
mar Svensson: schar som omedelbart utlöses i _* Vi ser demonstrationen och den nya monteringshallen i hän- l
övningen som ett mycket lowärt I delse av brand. Hela "vattennä- f
och positirt initiativ. Det år tet" står under sju kilos tryck l.
sjålvklart en stor fördel att veta och två vattenbehållare på titt- |
hur man skall agera i händelse sammans350kbmsvararförvat- !
av brand, vilken form av släck- tentillförseln. Känsliga detekto- |
ningsmetod jag skall använda rer i taket.utlöser systemet i och Im,m. Genom demonstrationen med ati värmen smälter en Ifår vi också en uppfattning om olastsprinl
hur eldEingt visst materiel är t
som vi arbetar med. senare unoer tttl::" ",t::T I

Verkstadschef Bertil Bertils- ;t1e1ades 
även en "d,Ysch'l Efl :

son: lel(lNlieJen nar sa.mtltga drygl J

Kinnarps IOGT-
NTO förenlng
håller möte på pensionatet
Kinnarp i morgon fredag den
19/9 kl. 19.30.

Planering av vinterns arbete
sång av Ulla och Helge Anders-
son, Faiköping.
Film kaffeservering
Alla välkomna- Vi passade på au förlägga l:90,0 ,1Y::f"" utlöses är svår I

övningen till fabriken bl.a. diir- | 
att oesKrlva' 

I

iffJåii":iilru::" ff:''t 
o;; 

, 
o"l .".T1..:,:":':::":t':ff: !

igenom och bekanta .ig'=-åå 9: :;l l,1o T:"-som 
har fabriks- I

fabrikslokalerna. Detta fio" Jiq: lokalerna som sin arbetsplats' 
i

skall vara förtrogna med lokali- -
teternåihändelseavbrand, l--rt-rrr-rE

Sprinklenystem I
Kinnarps Kontorsmöbler har I

alltså satsat drygt en miljon kr på I
sprinklersystemet som bygger I
på att rör fäsrs i taket. Till råien I
.IIIII'TIlr
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INBYTESPRISER!
Just nu ger vi dig ett mycket bra inbytespris på

nya Austin och Morris.
Vårt inbytespris blir ännu bättre om man räknar

in att alla Austin och Morris har British leylands
5-åriga vagnskadegaranti.

Bara Volvo och Saab har råd att vara lika
generösa. Dessutom har alla Austin och Morris
I års nybilsgaranti, utan miltalsbegränsning, och
6 års rostskyddsgaranii.

Kom.in och låt oss ge ett bra inbytespris!

AustinMini
(llundkojan)

Bilen som blivit svensk
mdstare 28 gånger.

Austin Allegro
Bilen som går på luli och
vatten.

Morris Marina
Den enkla bilen med de
trygga garantiema.

'dustinMa:iPersonvagnen som är
ryrnligare iin en kombi.

Bröderna I-arssons
BiE AE

Te1.0515/330 60

Pengar till va i Floby *-,*

och lcorsning i Kinnarp
Kommunstyrelsen föreslår att

fullmäktige beviljar ett anslag på
nära 86.000 kr för utbyggnad av
plankorsningen över S,{:s spårom-
råde vid Industrigatan i Kinnarp. "

Ett avtal mellan SJ och dåvaran-
de Frökinds kommun om utbygg-
nad har tidigare giorts.

Vatten- och avloppsleciningårna

inom delar av kvarteret Byggmästa-
ren och Trädgårdsmästaräi-i I'tooy
har länge varit i behov av sanering.
Gatukontoret har giort ett förslag till
lösning av va-problemet, kostnads-
beräknat till 90.000 kr. Kommunsty-
relsen har godkänt förslaget och

anvisat medel. Arbetena skall ske
till sommaren.

I

Ul,la och Helge i l{inrtq'rp\

Vissångarparet Ulla och Helge
Andersson, Falköping, besökte
Kinnarps IOGT/IITO -avdelning i
går kr'äli och gav de tjugotal loge-

medlemmarna som var församlade
ett litet smakprov ur sin repertoar
På bilden ses Sven Andersson hälsa
Ulla och Helge välkomna.

zelq'ls.

Stipendium till
Falköpingspojke
och Slutarpsflicka

Landstingets förvalt-
ningsutskott fördelade i
går stipendierna till han-
dikappade ur rnakarna f'al-
leniuc fond (3.IOO) och
Svea Bergmans fond
(3.800 kr) Det förra sti-
pendiet delas mellan Slu-
tarpsflickan Margret Ber-
tilsson, 2O är, som för när-
varande går sitt fiärde läsår
på 'Hjo folkhögskolao och

Zaag An'idsson, Skarao l6o
elev vid Alviksskolan i
Stockholm. Det andra sti- ,
pendiet delas av Christer
Karlsson, 21, Falköpingo
elev vid Ljungskile folk-
högskola. oeh Stig
Mouchard, 27, Lidköping,
elev vid Vara folkhögskola.

Stipendierna delas ut i
Samband rned lands-

tingsmötet.

Kinnarp och Stenstorp
delade rättvist poäng "Lb.

Stenstorp IF spelade på lör-
dagen hemma mot Kinnarp r en
match som slutade oaveiort l-l
sedar hemmalaget hafi-iedning-
en i halvtid med 1-0. Det var ert
rättvist resultat i en trevlig
match som fördes i fint divl
V-tempo.

Stenstorps hårdskjutande vb
Jonny Ohlsson presenterade sig
med en f rispark i ribban innan
det var dags för SlF-frispark
nummer två. Denna gång pas-
sade Jonny i stället till brodern
Kenneth som i kamn med Kin-
narpsmålvakten GuÅtav Ecker-
lid nickade in 1-0 i halvlekens
mitt

I andra halvlek hade Tomas
Westerberg två fina tillfällen till
k vittering innan han vid sitt
tredje försök när,tjugo minuter
återstod av matchbn kunde eå
runt sin bevakare cch skjutJ i

mål.
Slutkvarten gick till hemmala-

get och Guslav Eckerlid fick
agera poångräddare när Kjell
Hoffman krutade på fran nära
håll.

I Kinnup som kom till spel
rned ett nykomponerat lag var
innerbackarna Tonv Persson
ocl-r Kent Bengtsson mrzckeL bra.
Bengt Georgsson dominerade
Iuftrummet men fick liksom To-
mas Westerberg inte så rnånga
tillfällen att visa prov på sin
skottfarlighet.

Stenstorp som utnyttjade båda
sina avbytare i matchöppningen
hade ett vältäckande försvar
framför såkre mv Jan Åberg.
Mittfältet med Giran Gustavs-
sorr och Rustan Andersson och
Christer Green giorde :'iånga
bra prestationer, medan anfalls-
spelet mest kretsade kring en
välmarkerad'Kjell Hoffman och
Kenneth Ohlsson. Bra domare i
en juste rnatch Roland Johans-
son, Skövde.

Johan



90 år

igenlrygg*

Volvo 142 .72
Röd 8.000 rnil

Opgl Rekord 1900 -70
Vit'?,800 mil

Saab 99 -71
Beige 6,000 rnil

VW 411 combl -72
Vit 5.400 rnil

VW 1600 Variant -69

Röd 7.600 mil

Tångavall&n
ldag kl. 15.00.

GROLANDA IF Å
SLUTARP IF A

Crolanda rlå

uann stort
Ixirdagens match på Tångaval-
len resulterade i en såker seqer
för Grolanda som just nu Aar
denna arena som hemmaplan.
Det var dock inte förrän i andra
halvleken det lossnade: i pausen
var ställningen 0-0. Båda lagen
hade dock möj[gheter att ta led-
ningen i denna period och den
bästa hade Grolanda på en straff
som räddades av målvakten Ek-
bom som dock gick för tidigt.
När straffen gick om prickades
överliggaren. Slutarps båsta till-
fålle hade Roger Andersson då
han från nära håll slog bollen
ätt utanför öppet måI.

Efter hal\,tidsvilan började det
hända saker. Tre minuter in på
halvleken tog Grolanda led-
ningen på ett skort av Hans (J-
lof Gustavsson som tio minuter
senare ökade till 2-0. Hans Olof
Gustavsson firade något av julaf-
ton genom art även svara för de
två sista målen som kom i slut-
skedet av matchen. Dåremellan
gjorde Jan Blank det 3:e målet.

Slutarps mål glordes vid ställ-
ningen 0-4 av Börje Gustavsson
vilken kommit in i matchen som
ersättare för Roger Andersson
som blevjusterad. Som matchen
gestaltade sig denna halvlek
gick segern åt rätt håll ty det var
Grolanda som förde spelet, men
man var i Slutarps försvar gan-
ska generös efter pausen då
man bjöd på flera tillfållen.
son fyramålsskytten Hans Olof
allt för stort utrymme och även
allt tör stort utrymme och aven
på ytterkanterna släppte man
mycket. Försvarsbäst var åter-
igenom Ärne Ekbom i målet som
bland annat med välberäknade
utrusnrngar räddade tlera gång-
er. Bengt Hermansson jobbade
bra på mittfältet och i kedjan var
Roger Andersson och Stefan
Ekman de bästa.

I det jämna segerlaget hörde
mv Hallin, Ingvar Larsson i.fyr-
backslinjen jämte kedjans Hans
Olof Gustavsson och Hans Äke
Eliasson till de bättre. Roland
Ekvall, Tildaholm, dömde med
gott betyg.

Geson

Kinneveds
Pastorat
Kyrkans Pensionärer samlas i
morgon fredag kl. 15 i Lokal
Frökind. Gösta Karlsson kåse-
rar: "Minnesvärda händelser i
vår bygd".
Välkomnal

- 90 år fyller den 25 sept. fru lda
Johansson, SvenstorP, Storegår-
den. Kinnarp. Jubilaren är född i
Åsai'p. I samtand med sitt giftermål
med lantbrukaren Kari Johansson
år 190? flyttade hon till Mossebo,
dår makarna bodde fram till 1918'
då de inhöpte Svenstorp i Kinnarp.
Paret har gemensamt fostrat 10

barn, av vilka I år i livet. Maken
avled år 1952. Gården är numera
överiåten på en av sönerna. Fru Ida
Johansson är, trots sin höga ålder'
mvckeNital och lagar sin mat själv
och städar i sin lägenhet. Hon är
kyrkligt intresserad. Hennes glada
väsen har gjort henne mYcket om-
tyckt i sin omgivning.

Beg, bra bilar
volvo J45 -7?
Gr6n'5,'000,rni,I

- 60 år fyller den 25 sept. herr
Giista Larsson, Dalsro, KinnarP.
Han är ödd i Kinneved. Sedan
månqa år tillbaka är jubilaren till-
sa-åatts med sina bröder ägare till
bilfirma Bröderna Larsson i Kin-
narp. I mitten på 1930-talet startade
de bilskolan i Kinnarp, för vilken
Ci'iista Larsson var föreståndare.
Sedan någon tid tillbaka år bilsko-
lan nedlagd och Gtista Larsson har
nu hand om slgCskjutsarna i Frö-
kind. Han år en intresserad skYtt
och medlem i Kinneveds SkYttefö-
rening, i vilken han även varit
ordförande. Han är medlem av
Svarta Örnsorden.

Ungdomrlotboll o
Tomtens IF D:2 serie

Tomten - Kinnarp 3-2
Målg. Tomien: Stefan Berger 1,

Kennet Ågren l, Jonas Edenrdk 1.

Kinnarp: Mikael Darius 1, Urban
Westerberg 1.

Falköpings BIi - Il'h Falköping
I -.1

Målg. Falköpings BK: Mikael
Eriksson 1.

IFK l-alköping: Anders Gustavs-
son 1, Tony Torstensson ?. Stefan
Hellman 1.

Slutställning
Rapid 8 8 0 045 416
Tomten 8 6 0 232-15 12

Kimarp 8 3 1 425-20 7

IFKFalk 8 2 0 610-37 4

FalkBK 8 0 1 7 9-45 1

Bästa målskyttar i seriån: Tomas.
Karlsson, Rapid 20 måI. M.ikael Dari-
us. Kinnup, 15 må1. Stefan Berger,
Tomten 11 måI.

Vi gralulerr BK Rapid till serie*-
gern. Vi vill också tacka pojkar, leda-
re och öwiga funktionärer för en väl
genomfiirclserie. 2rt/q-?t.

m. fl, andra beg, bra bilar
Vålkommen för en provtur sv ny eller beg' bil'

AB Bil & M0t0r
STUTARP Tel. 0515/33ts 30

sukt. återförsåljare för Renault.
Värlelens största tillv. av franrhi,-drivrra trilar

lVklbelhuset i Slutarp
upp zo/e-19.

- men på annan tomt
Möbelhuset i Slutarp byggs upp

igen men inte på samna tomt, enligt
ett ändrat planförslag som bygg-
nadsnämnden i Falköping godkån-
de vid torsdagens sammanträde.
Det tidigare möbelhuset eldhårja-
des för en tid sedan som bekant,
men stadsarkitektkontoret anser att
brandtomten är alltför oformlig och
trång för etr nybgge av del här sla-
get, I siållet anvisar man en tomt viC
genorrrlartslerien mitternct Slutarps
Kök. Låget är rnycLet bra, syns väl
från vägen och ger bättre parke-

Renault 10 T$ -73
blå 6.200 mil

Renault 18 -70
Vit 8.600 mil

Ronault-l2 combl.74
Gui 2,600 mil

Renault 5 .7t
Röd 3.200 mil

Renault 6 -71
Gul5.000 rnil

Renauli 4 .71
Gul3.l00 mil

ringsmöjligheter. Kommunen äger
marken.

Tomten som ligger hitom järnvä-
gen, åt Falköpingshållet sett, ger
bättre "svångrum" och möjligheter
till utveckling. Den brända tomten
kan i stället användas för bostad:
ändamåI, anser nämnden.
Möbeihuset i Slutarp AB har re-

dan fått igångsättningstillstånd av
!änsarbetsnämnden för start i .de-
cember. Möbelhallen har kostnads-
beräknats till 700.000 kr.

GDY
rn(iKrND

Gammaldans
I Lokal Fröklnd, lördagen den 27 sept.
kl. 20.30.
Murlk

ZAM. HULTINS
Servering, Sträng medlemskontroll,
Kassan öppnas 19.30.
Ingen förhandsbeställning'av biljetter.
Välkomna.
Fröklndr GDV.



LAKANSVÄV
blekt från 5:50/met.
PÄSLAKAN
med örngott 29.50
PÅSLAKAN
utan örngott 22,50
KLÄNNINGAR,
nyinkomna.
KINI{ARPS MANUFAKTUR
Tel. 331 34.

till
i Naturstig i Kinnemo
I annordnas i Kinneved sönd. I lördag kl. 15'00

FOTBOLL
TANGAVALLEN

SLUTARP
Lördag kl. i5.00

FLOtsY A -
GROLANDA A

Söndag kl. 10.30
StenslorpB * GrolandaB

Matchbollen skänkt av
Gillis NIann Byggnadsf)rma

IF

Kinnarps Kontorsmöbler,
ett av de största företagen i
kommunen och näst störst i
sin bransch på svenska
marknaden. På tre år har

man fördubblat sin omsätt-
ning till 56 miljoner och ny-
byggnad och nya produkter
har kommit snabbt under

?.7/.t-Tt'

70-talet. I dag planeras ett
aktivitetshus i miljonklassen,
byggt för miljö vårdspengar.

Bilden från den nya mon-

teringshallen där
rahamsson håller
ihopsättning.

Mer om Kinnarps Kon-
torsmöbler på insida.

Mats Ab-
på rned

Fumilj eföretuget so m bliuit
ncist stcirst i ko,ntors möbler

ft'{h +
,W\.1" g



{rtlt A
Sedan Kinnarps Kontorsmö-

bler i Kinnarp startade 1942 har
företaget ständigt vuxit. 1965 var
omsättningen 9,5 miljo4er, l9?2
25 milj och i år räknar man med
en omsättning på 56 miljoner.
Man har taqit marknadsandelar
från andra-frjretag men mark-
nadens storlek har också ökat.
Diskussionen kring arbetsmiljön
har trängt in även på kontoren.
Sittriktiga stolar för att motverka
dåliga ryggar är en alltmer efter-
frågad produkt och Kon-
torsmöbler har just fört ut i
marknaden en stol, som man är
ensam om och som helt tagits
fram inom företaget. Man har
investerat i byggnader och ma-
skiner så man i dag skulle kunna
öka produktionen ytterligare.

-Det finns oerhört mycket att
göra på kontorsmarknaden, sä-
ger civilekonom Anders Färn-
qvist, informationschef vid före-
taget. Diskussionen kring ar-
betsmiljö har giort att efterfrå-
gan ståndigt ökar på bra ar-
betsmöbler - men fortfarande
finns på många kontor de gam-
maldags stolarna med liten sitty-
ta och med dåIigt ryggstiid.
' För några veckor sedan lanse-
rade företaget sin nya stol på
marknaden, Kinnarp 510, "sto
len som anpassar sig", en ar-
betsstol med ,flera inställnings-
möjligheter som ger en ergono-
miskt riktig arbetsställning, bl.a,
genom skjutbar sits och ryggstöd
som kan ställas in i höjdled och i
rygglutning. Stolen har tagits
fram inom företaget och företa-
get har patent på en anordning,
som gör det möjligt att enkelt hö-
ia och sänka arbetsbord och som
finns på Kinnarps nya serie kal-
lad RH-serien, Denna har en 4
cm bordsskiva utan hindrande

Maria Karlstedt provsitter den nya stol som företaget just fört ut på
marknaden och som man är ensam om. Anders Färnqvist. visar hur
man ställer in stolen,

:glqer_och steglöst inställbai skruvar,somävenfinnsförandra
höjd. .För en_. riktig arbetsställ- bordstyper, är något som kom_
$ry a1 det viktigt att även bor- mer pä alia bord- i framtiden,
ctet r höj- och sänkbart. Stiill- tror Änders Färnqvist. De för-

dyr'ar bordet cirka 30 kr. men
alternativet är en fotpall och den
blir betydligt dyrare och är
dessutom svår vid städning.

En annan nyhet från företa-

Export kornmer
Kinnarps Kontorsmöbler är

näst störst på den svenska
marknaden. Man har inte mer
än börjat känna sig för på ex-
portmarknaden, eftersom man
haft fullt upp med arbete för
Sverige. Men man planerar en
intensifiering av marknadsfö-
ringen på export och de länder
som_ ligger närmast till är Eng-
land och Tyskland.

Arbersmiljö
- Företagets inställning till

arbetsmiljöfrågor är enbart posi-
tiv, säger Yaldermar Svensson,
ordförande i fackklubben oeh
huvudskyddsombud. Ståndiga
förbättringar har skett av ar-
betsmiljön. Så länge den inre
arbetsmiljön inte åsidosåtts är
det diskuterade all aktivitetshu-
set, som eventuellt skall bYggas
med bl.a. medel ur arbetsmiljö-
fondenptt bra komplement.

Idr.ortsanläggning
På företaget har man gjort en

enkät om vad arbetsmiljöpeng-
arna skall användas till, och det
var klai majoritet iör en idrotts-
och rekreationsanläggning av
något slag. En projektgrupp
skall nu arbeta fram ett förslag
och om någon månad väntas be-
slut. Det nya huset, som skall
ligga invid järnvägen bredvid
den nya monteringshallen,'skall
troligen inrymma tennisbana,
matsal för personalen och ut-
rymmen för bordtennis. Även
simbassäng har nämnts i diskus-
sionen. I projektgruppen ingår
Anders Färnqvist, huvudskydd:
ombud Valdemar Svensson,

verkstadschefen Bernt Bertils-
son och Henry Jarlsson som re-
presentant för företagsledning-
en.

I den lag om avsättning av
medel till arbetsmiljöfonder,
som kom för drygt ett år sedan,
finns fastslagpt att en avsättning
skall ske sori-r motsvarar 20 pro-
cent av företagets årsinlcmst -
understiger årsvinsten 100.000
behöver ingen avsättning ske.
Medeln skall användas till
åtgärder som förbättrar förhål-
landena för de anställda i företa-
get, t.ex. fritidslokaler.

Mer kiint
Kinnarps Kontorsmöbler är

ett storföretag .som utvecklas
mycket snabbt. Andå är det lite

,. av det okända företaget. Nu
skall man försöka göra namnet
Kinnarp mer känt och ett led är
den nya utställningshall som
man förra året öppnade i Stock-
holm, på mest centrala plats som
tänkas kan, vid Tegelbacken.

Kinnarps Kontorsmöbler har
alltsedan starten varit ett famil-
jeföretag och ett familjeföretag
tänker man förbli. Men trots att
det i dag år ett storföretag finns
en del av andan i det lilla familje-
förgtaget kvar. Man känner var-
andra, företaget har en trogen
arbetarstam, som det ofta är på
mindre orter. Och chefen själv,
verkställande direktören Jarl
Andersson träffade vi i skjori
ärmarna i monteringshallen. . .

S.L.

get,
oh'

man också är ensam
ett skrivmaskinsbord

med en skiva som går att reglera
8 cm i höjd och dessutom går att
snedbtälla.

Sju fotbollsplaner
Samtidigt som man tar fram

nya produkter, sker kontinuer-
ligt investeringar i maskiner och
lokaler. Maskinverkstaden är
t.ex. högt automatiserad och har
en utrustning av hög klass.

I Sol blev den senaste och
största tillbyggnaden klar, en
monteringshall på 27.000 kvrn.
Hela företagets ytä är 61.000
kvm, d.v.s. man skulle'kunna få
in sju fotbollsplaner. På den ytan
arbetar 160 personer.

I den nya monteringshallen
kör bilarna in och fungerar som
flyttbussar - ett transportsystem
som man ock så 1är vara ensam
om. Möblerna packas alltså in i
bilarna i monteringshallen och
körs direkt till köparen utan om-
lastning, där de ställs in och
monteras av företagets folk.

Civilekonom Anders Färn-
qvist vid den stolprov-
ningsmaskin som testar sto-
lar så de klarar minst.
60.000 vippningar.

som
iir
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Go morgon alla Frökindsbor
och svampplockare!

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

På avstånd hade Johansson
och de n övriga familjen sett
formationerna i gråsmattan, hat-
tarna som stack upp, men inte
närmare granskat vad det kun-
de vara för svampar. Jodå, det
var champinjoner, överallt
champinjoner, som Sven Jerring
skulle sagt om det varitjapaner.
Söndagsgästen till trots, vi har
fortfarande champinjoner j

trädgårn - det har ni säkert alla
härute, om ni bara tittar efter.

- Dom lagras i marken och
efter många år skjuter dom
upp i gräsmattan och då blir det
"en invasion" som i år.

Det sa en nära vän till mej när
jag pekade på min svampodling.
Men ändå är jag lite försiktig:
champinjoner i all ära. men det
är på något sätt roligare med
kantarell - han herr kantarell
som står dår uti backen och fry-
ser orn nacken . . .

*
Förr fuskade jag som basist i

diverse iokala band. Rock-Båsse
lanns i Odenhallen när
rock-Ragge var som mest PoPu-
lär. Så blev det något lugnare
tongangar - jag avslutade min
"karriär" som basist i en trio
nred dragspel och gitarr. Under-
stundom har jag sedan dess

Glimtar frå,n frökind
knäppt till på fiolen när Håkan
Silvander kallat till fest. Men jag
råkade i olycka kring mids_om-
martiden. Förre grannen Gun-
nar på Horsö plockade fram sitt
b.älgaspel och det blev "Viggen"
på verandan.
Basen sprack strängarna

bara försvann .,. Sedan dess
har den legat på vinden och
blickat nästan vemodigt varje
gång jag gått förbi. Trasiga gre'
jer är inte roliga. Nu finns basen
hos en vän som är snickare. Han
tror att Johanssons fiol skall bli
en bra fiol igen. Men just nu vill
han inte störa fiolen - i den bor
en hel musfamilj som lovat flYtta
den I oktober med barn och allt'
Intill dess "stunnar" jag mej -
jag har inga engagemang i höst.
Fast visst vore det roligt att uPP-
liva gamla minnen - spänna
sjrängarna kring kaminen På
Äsarpabanan eller spela upp till
dans i Föreningslokaleni Slu-
tarp. Efter avslutad "karriär"
hai jag bara fått engagemang i

Vallensborg i Trädet. Men där
fanns ingen kamin mitt i lokalen.
. Frökinds kommun har myck-
et. Dom har Kontorsmöbler och
Rutmans kök. Och dom har
Sven i r..ofsgårn. Det ska vi va'
glada för. Sven gjorde succ6
igen häromkvällen - bland
damer som gåstade Johanssons.
Johansson själv var engage-
rad i köket, men med diskhand-
duken på magen tjuvlyssnade
jag på Sven. Att lyssna och titta
genom dörrspringan är fult, men
förlåtet. . .

' Fröding, Pelle Näver, Jönn
och många andra kan han som
ett rinnande vatten - han ger liv
åt deras dikter. Han är med i
dikten, i språket, i handlingen -
det är alltså mer än rinnande
vatten, Det är skön konst. Jag
har snuddat vid de här synpunk-
terna tidigare när jag träffat
SVen som underhållare i nåera

sammanhang - jag vill under-
siryka dom ytterligare.

Det här mina vänner är levan-
de konst som borde föras ut i
hela kommunen. Frökinds ex-
port till stora världen. - det är
Sven i Lofsgårn. Tro mej.*

Annars år det sig likt härute.
Storatjejen håller sig med en lös
hamster, lånar vilda och tama
hästar och köper fotbolls skor,
som passar far i huset. Mellantje-
jen !år i väntans tider - två
sandekorrarärpå gångfrån" Zoo"
i Falköping-hamstrarna är idag
barnlösa. Lillgrabben, Olles
Jonny, Malmgrens Jerker, Kar-
l6ns Ronny, Brages Stefan, Cla-
essons Patrik och Olanders
Nicklas kör på tätortens gator så
att asfalten tjuter. Och inte nog
med det. I söndags när jag kom
hem var lillgrabben i Borås och
såg allsvensk fotboll mellan Elfr
borg och Halmstad. Och jag

som inte sett en enda allsvensk
match i år mer ån i TV.

*
NU - just nir - tjuter det i

knutarna. Höststormarna är oå
väg. Jag ser dom singlande iö-
ven från grannens tomt, Jag
räknar dom - dom faller ett och
ett, ibland två och två. Men jag
håller räkningen. Apropå räk-
ning så pågår nu nedräkningen
för gångbanorna härute. Jag vill
bara påminna om den där gris-
festen som Wailin lovat att ställa
till med. Den närmar sig.

Majvi i affärn har lovat att hål-
la ordning på Wallin själv. även
om hon numera inte uttalar sig
för Johansson utan bara konstal
terar att vädret är vackert eller
mulet, eller mitt-emellan eller att
kassen kostar femton öre. Fast
annars är Majvi bra. Fråga Ro-
land.

Intill nästa gång vi ses
Go morgon

BÄSSE

olDrutarp w/,a
I -?5.

utlclassat
Slutarp råkade ut för ett stort

nederlag vid lördagens besök i
Norra Vånga där slutsiffrorna
blev 9-0 i hemmafavör. Slutarn
fick ställa upp utan Tomas Rehn
samt Håkan och Kjeli Itarlstedt
vrtket iörorsakade omplacering-
ar ilaget. Trots detta gbroe man
hyggligt motstånd i första halv-
leken men fick så småningom ge
sig inför hemmaelvans snabba
attacker som gav ledning med
5-0 före pausvilan.

De många baklängesmålen till
trots var Arne Ekbom i målet en
av de bättre och förhindrade yt-
terligare nätkänning. För övrigt
gjorde Bengt Andersson bra
ifrån sig i försvaret liksom Kris-
ter Stenkvist och Leif Svensson.
I anfallsvåg hade man svårt att
göra sig gällande och trots lov-
värda försök av i första hand
Roger Andersson kom man inte
långt mot hemmaförsvaret.

GESON

r I ! E!! E_!: -rr I

I Nrt,.".tig.. i Kinneved
I samlade trots det blåsiga vädret ett
I t00-t.l deltaqare. Det blev ingen rad
I med samtlieå 20 rätt. Bäst var Hjör-
I dir Oden, -Trädets Gård. med 19

I rätt. 18 rätt hade Alvar Olsson, Kin-
I narp, Karin Hjortsäter, Fröje, Rut
I P."."ott, Slutarp, och Gunvor Bro-
'berg. Börstig. Sex deltagare hade
I I / rart.
i St i5efrågan avgör den inbördes

ordningen. De tre första får pris' li-
kaså Sven Broberg, Trädets Gård,
och Katrina Hjortsäter, Fröje, som
kom närmast på;,skiljefrågan, vad
kalven vågde (37,9 kilo). Båda gis-
sade 38 kilo.

De plaktiska Proven vanns atr
Bengt Äkesson, Axtorp. och Sven
Broberg, Trädets Gård, båda med
91 poäng.

Ratt iad: xl? Zxx Zxx l2l x21 2x2
x2.

L ng prfö r s ii'ti nin,g,e n
exp,d,rr'd,era,r'
Nu ö4ry,a-lo|r,ule,r
Kinnarps Lagerförsäljning har i dagarna flyttat in i störry'e.lokaler'

Ranys väverilohaler omedelbart öster'om ddn

f"f.ri"". i a., nya qffiren disponerår man över en försäljningsyta på

560 kvedratmet€r lriot tidigare l7O' Våverilokalen har reilove-råts

ia. "i,, nva åndamål och de två ägama har också tack.va?e större

ö;;; r.""""itr*aaa sitr sortimånt' På personslsidaii'ha. också

skett en utökning lv personalen, utöver de två ägarnao består av två

heltidsanstållda och fvra deltidsanställda'

'p/q-6-
i),,' 

"

ng3-

Det blir i oktober, fbin år sedan
Lagerförsäljningen ,sta.rtade i
"Båckanders". Efter e*r tid flyttade
man över till "Vilgotta" och för tre
år sedan byggdes en lbkal'som fyllt
kraven fram till nu. Den tidigare
försäljninlslokalen blrr,' öu istälief
la$er som älltså komrner att ligga
bala,ett sienkast från'nya iokalen.

- Vi är naturligtvis galda över e

kunna utveckfa företågei på det'håi,r
såttet. Anled-ilingen till framgången
och det ökade behovet av en skirre
lokal är att folk kommer till oss från

De två ägarna Carl'Gustaf Johansson och Bo lvarsson bjuder nu sina

kunder en slörre säljyta i de tidigare väverilokalerna'

långvåga håli. Vi håller en låg vinst-
procent och det trlir istållet mäng-
den som får aveöra. i



4 SLUTARP
4i Enfamiljsvilla i ett plan

*i'!F med lugnt och trivsamt

-6f, 
Hge inneh. 4 rum o kök,

-:r- fisll. duschrum o wc.
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=' Ifiö.sf-sourit i fi\inn
tE$ triLnid,e$'- tr

:iii NBV i Kihnarp (NBV: Nyk- ,i,,,i,:,,S;l:l terhetsrörelsens.

iiii 
;**i;**:Hx*d**ffi

i:i: nomgången och alla b

''!, 
hade- b]udits på "ik;;;l;;i; 

ffii,il#
,ii: J.r,"t*,'".-..r'"...4å'""".iä"; ffi;+iii
:::: Hasselfrån Hånesdala, rnleddes ffigl#
,::: själva Programmet ffiiiffi$i:i jazz-dans. oansniaalg jr_11 ffi.e1ffi:;:: Lilja demonstrerade meo n;atp wirit+tr+
it], av ett par barn jaTz-dans' 

Ragnhild och Verner Granlund från
:::i ,*,* - : tik!åt.qter som ingick i utstiillningen.

i:; Bland kvälleni'medv.erkande ' : '

:::; återfanns också Falköpinss
i,i, Sångsällskap .o- urrde, å.Jil 150 "portioner" hade lordnlng-

ii' ff:*ä:':ltåäf#i#"Jd, 31T.'":::'å*x'ffi;5,:l;'i:;
;ii *;3"t.-tanjqlad.es på piano iiLX:äl:'J.::;ff "ffi;3ffl:l av Harriet Eneelhed.
:i: 

- r;f* krn"ä"."i"e..- totalt omkorthöstcirklarna'
i: ji,

.iii ;"t1ru å"f ff I [ il3,T"',]l Tn*:n' J:äit*:äå:'""" i: Irlc-.-------.:;'iii:.i:.lii:.:.:':.i:::.li::::::::::::;:::::i:i:l:l:l:i:l:l 
iti I: ' 

. rxt"k#if,jlsfil,åä:J iit
lilla saien - en underhållning i:i I
som verkiigen "gick henr". 

i I
;:;:::;:::::;:::::::::;:;:::::;:;:::;:::.:::;:::.:.:::::::;;;;.'.;.;';:;:l:: I

- Källare med bl. a. tvätt- |

6L .1rrg. m. tvättmaskir .r. 
I

e:ltJå::'iJi"?åä: 
I

$ Trädgårdstomt c:a 900 
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FRö]{lND
Konfirmanclinskrivning i vl9
Kinneveds pastorat - -lf'

I samband med söndagens guds-
tjänst i Kinneveds kyrka anordnas
konfirmandinskrivning för de ung-
domar födda 1962 eller tidigare som
önskar deltaga i den frivilliga kon-
firmandundervisningen, som är för-
lagd till lörddagar fm. Konfirmatio-
nen åger rum lördagen den 15 maj
1976 i Kinneveds kyrka.

t för fvranJqq. Tr)l Nrnnarp *'

ne

ffi

ffi
euqdrar
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gens up'
rdetp
rav fyra
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Skövdek
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ninstone
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beu de

åm
elter

klar
eger

serieseger genom lör
dagens uppgörelse på Kinnem o
dåir d producerades sju mål

' fyra tillföll gästerna. Re
et kan anses vara råttvis
det var serieledarna som

varav lvTa

farligheter men det blev gäst-
terna som återigen tog ledning-
en. Detta skedde på en frispark
strax utanför straffområdet diir
Bo Johansson hade sista foten
på bollen.

Utjåmning till 3-3 kom omgå-
ende då Kinnarp direkt från av-
spark gick till anfall, och genom
Roland Jansson blev det 3-3.
Detta utspelades i 25:s minuten
och fyra minuler senare kom
matchens 7:e mål vilket gav
4-3 till Våmb och seser i mat-
chen. Det var återigei en fris-
park framför Kinnarpsmålet
som resulterade. Det var Bo Jo-
hansson som dundrade in denna
direkt i nättaket utan chans för
llckerlid i målet.

Seriesegrarna hade ingen di
rekt svag punkt men däremot
flera starka där man bland annat
kan ge ett plus till mv Bo Jo-
hansson, mittfåltets Bo Johans-
son samt Rolf Andersson i anfal-
let.

Hemmalaget hade i Gustav
Eckerlid, Bengt Persson och
Tony Persson sina försvarsbåsta
medan Anders Ek hade svårt att
hänga med. Bengt Georgsson
och Jonny Karistedt samt Ro-
land Jansson på mittfältet fick
aldrig något grepp om spelet
men den sistnämnde får givetvis
beröm liir sina två måI. Flamåt
handlade det i första halvlek
mest om Bo Melander som hade
en del snabba uppdragningar
medan Tomas Westerberg och
G'iista Ek inte hade kommit in i
spelet. Efter pausen blev det
dock lite bättre oå den kanten
även om det sai<nades en hel
del.
' Domaren Lennart Jqhansson,
Skara, kan ges ett gott betyg.

GESON

stort sett förde
tsomr
hela ti-

den. Kanske med
en period i mitten av

ntag för
lra halv-

leken.

upp
Skövdelaset visadevdelaget l

ett drivet
ade stundtals
samspel ochl

gVISS

Hemmalaget å
bredd på spelet.

sin sida ficl'
åtminstone

nVåmb säkrade

sultatet
enär det var

efinitivt si
;t vinna lö:

lagets
och

försvarrrsvar var ganska pressat
Gustav Eckerlid i

ganska

även i försvaret
luckor,

Gästerna fick en
redan efter fvra mi

bra start och
nuter låg bol-

len i
sad av

Kinnarpsmålet ditförpas-
Rolf Andersson. Hemma-

I
målet frck göra
panden men man lyck

åtskilliga ingri-
r lvckades hålla

rent i
ken.

fortsättningen av halvav halvle-

På en kontring i 37:e minuten
blev det 1-1

Jansson som från v
och det var gevar genom

från våns-
bollen i nät. I samma ml-

malaEet dånut decimer
Kent

cimerades hemmalaget då
Bengtsson, som tidigare

i första
uträttat

halvleken in-
framåt och

uppstod det
te myck

ett
ma

Roland
ter slog

hade ådragit sig en
utvisad.

Andra halvlek var endast två
minuter gammal då Våmb tog
ledningen med 2-1 och det var
Rolf Krantz som avslutade

som trclrgare
varning, blev

anfall på högersidan där
n med snäbba passningar

ställde målskytten i fint läge.
2-2 kunde man notera i 14:e

minuten och det var Tomas Wes-
terberg som höll sig framme.
Kinnarp tycktes få lite mera
spets på sina framstötar och
kunde åstadkomma en hel del



Ii-gntpp l:
Slrrtartts ll' -l'lohv ll' 2 -0
Målg. Inge Karlsson, Gunnar Kjellen.

Sarrrlheus l! - ll-K t'alköping 2 -5
Målg. S: Claes Andersson, Claes Harte-

lius. F: Mikael Metso 2, Jörgen Persson
2, Ole Johansson.

(irol:rrrrla I!'-Vartotta SK O-ii
Målg. Eddie Lagergren 2. C U Frisk.

f'lobl ll'-\'arrolla SK I -O
Målg. Ecldy Palmkvist.

ll'h t'alkiigring-Slurarlts ll' 2 -0
Målg. Ole Johansson, Jörgen Persson.

Sanrlherls ll'-(Jrolrrrrla ll 0-4
Målg. Rolf Karlen, Tommie Liberg,

Per Anders Nilsson, Anders Hedberg.

IFK Falköping I 7

Vartofta SK 9 7.
Slutarps IF I 3

Grolanda IF 9 3

Floby IF I 2

Sandhems IF I 2

2 0 26-11 16

0 233 914
2 4 i0-18 8

I 514 l8 7

I 6 10-17 5

0 7 l1-31 4

C-grupp 5:
Grolanda lF-BK Rapid 5- I

Målg. G: Kent Liedholm 2, Mikael
Eriksson,. Leif Andersson, Rolf Karlen.
R: Tomas Karlsson.

Åsarps lF-Floby IF O-3
Målg. Greger Henriksson 2, Mikael

Gunnarsson.

Varrofta SK-Kinnarps Il' 3-6
, Målg. V: Åke L".s"o. 3, Torbjörn
Äkesson 6.

BK Rapid-Åsarps IF 2-3
Målg. R: Björn Carlsson, Per Lind6n.

Å: Lars Karl6n 2, Lars Claesson.

Kinnurps lF-Grclanda lF l-4
Målg. K: Bo Johansson. G: Leif An-

dersson 2, Rolf Karl6n, Kent Liedholm.

Floby lF-Varrofta SK 4- I
Målg. F: Mikael Gunmrsson 2, Åke

Persson, S O Eriksson, V: Siiren Anders-
s.on,

BK Rapid-Flobv lF 2-4
Målg. R: Per-Olof Larsson, Magnus

Johansson. F: Åke Persson 2, Sten Ove
Eriksson, Per Larsson.

Vartofta SK-Grolanda lF O-2
Måle. Mikael Eriksson, Kent

Liedholm.

Åsarpa IF-Kinnarpe IF ,1-2
Målg. Ä: Iars Claesson 2, Nils Erik

Danielsson, Tomas Svensson. K: Torb-
jörn Åkesson, Morgan Crlsson.

Grolanda IF I I
Floby IF g 7

Kinnarps IF 9 3
Vartofta SK I 2
BK Rapid I 2

Asarps IF I 2

0 03?-518
1 126*915
0 6 25-28 6
2 5 16-24 6
1 6 13-31 5
0 7 tr-32 4

Kinneveds
pastorat
Konlirmandinskrivning
i Kinneveds kYrka söndag kl'
11. Avser ungdomar soln ön-

skar deltaga i konf'underv'
födda 1962 elier tidigåre

Paslorsämbetet

D-grupp {r:
ll'K t'alkiiping- Kinnarps ll- 0-0

. Slrrtur'ps ll -'lirrrrlerrs Il'0-4
Målg. Morgan Sjöström, Jan Olof An-

dersson, Niklas Andersson, Auders Wil-
helmsson.

llobl ll'-(irolanrla ll' l-I
Målg. F: Peter Blomberg. G: Anders

Wiklund.

Torrrtrns Il'-(irolanda ll'2- I
Målg, T: Torbjörn Midnäs, Morgan

Sjöström. G: Gert Lennartsson.

Kinnarps ll'-Slutarps Il- 5-0
Målg. Mikael Darius 3, Benny Anders-

son 2.

Flob; Il'-Vartofta SK 3-O
Målg. Lars Åke Härjerud 3.

Slrrtarlrs IF-lt'K l-alköptng 2- I
Målg. S: Jan Ove Kjellander, Magnus

lJohansson. F: Jan Rantala.

Grolan<la lF-Kinnarps Il- 4-0
Målg. Gert Lennartsson 2, Mikael

Wärn, Anders Wiklund.

Vartofra SK-Tomtens Il- 2-2
Målg. V; Anders Carlsson, Pelle Pet-

tersson, T: Anders Wilhelnsson, Ken-
neth Ågren.

Tomtens lF
Vartofta SK
Floby IF
urolanda lt
Kinnarps IF
Slutarps IF
IFK Falköping

11 9 2 048-1820
10 4 3 335-21li
10 4 3 324-1011
10 4 2 421-15r0
10 3 3 424-25 I
113089-586
102179-235

]\BV.
proS'rammel

i Falköping
och l{innarP 

.

STROMAVBROTT
P.$.a. av ledningsarbeten kommer strömleveransen att avbrytas
fredagen 19?5-10-03 kl. 14-16 för abonnenter tillhörande trans-
formatorstationerna vid Alarp, Axtorp, Naglarp, Svenstorp,
Ledsbacken, Långebacke och Sörby.
Föreningen förbehåller sig rätt att spänningssätta iedningarna när
som helst under ovan nämnda tid.

SLUTARPS EDF.

i:.;.:....-.-J'1..-...-.-f.......\..-..'.-...'....tt....|.:.:.:.....

NBV - som uttydes Nykterhets-
rörelsens bildningsverksamhet -
och som har avdelningskontor i
Faiköping har presenterat höstens
studieprogram i en folder, som finns
att få eenom kontoret. Det har
också ulsänts till de organisationer
som tillhör NBV inom FalköPings-
området.

Nio studiecirklar i varierande
ämnen presenteras i foldern. Så-
lunda återfinner man två ämnen
sorn ej minst bör intressera dagens
unga garde. Vi tänker härmast då
oå ämnena "Jazzdans" och "Folk-
äräkter". Jazzen år på väg att få ett
nytt uppsving och så också folkdan-
sen. För de som trivs med nål och
tråd finns en sömnadskurs Plane-
rad. "Lek med lappar" är ett annat
ämne. "De mognt åren" och "Ät
rätt och lagom" ytterligale två äm-
nen. IOGT-NTO-avd. har två cirk-
lar redan startade, en fortsåttning
rpå "Bygd i förvandling" samt en le-
darecirkel. MHF-avd. står också för
ett av ämnena - "Bilkurs även be-

(m)-infornqJion
'i*&nkal4l.ähind

nämnd rattmästarkurs"
Intresserade kan kontakta

NBV-avdelningens instruktör
Thorbjörn Anberg.

Avdelningens ordförande är Sven
Andersson, Lofsgården, KinnarP. I
Kinnarp har man utgett en särskild
studiefålder. Den upptar ej mindre
än 16 olika cirkelämnen. Personer
från Kinnarpstrakten har alltså alla
möjligheter att få sina intressen väl
tilleodosedda.

Volleyboll-
träning
startas i dag ki. 19.30 i Kinnarps r

skola.

Kinneveds CUF

KINNARPS
LAGERFURSilLJNING

- AFFÄREN MED LÄGRE PRISER -

UPPNAR I NYA

LOKALER
(intill våra gamla)

FREDAG 3 OKT. KL. 11

- Kläder för hela familien -
T PPETTIDER: Vardagar 11-19. Lördagar 9-15

Slutarp i farozonen '!'l;,
Håven lcvar i sexan?
Så här i slutet av fotbollssä-

songen kan det vara på sin plats
med en översikt över situationen
för jumbolagen i division VI oeh
för de A-lag som spelar i reserv-
serierna.

Först lite fakta: För att över
huvudtaget få gå upp från B-re-
servserie till divlsion W måste
ett A-lag hamna på öwe halvan
av sin grupp, alltså lägst på fem-
te plats. Det är dock uPP till löre-
ningen själv att avgöra, om
man anser sig kunna ställa upp i
div. VI nästa säsong. Beslutar
man, att inte göra detta, får man
stanna kvar i reservserien. Anta-
let lag, som flyttas ner från d!
striktets div. VI-serier avgörs av

hur många A-lag som begär att
få flytta upp från reservserierna.

För tillfället är situationen
den, att sju A-lag ligger på övre
halvan av sina reservserier. Om
samtliga dessa lag vill sp-ela div.
Vl-fotboll nästa säsong, betYder
det att lika många lag, som ham-
nat sist i sexan flYttas ner. Det.är
dock ovanligt, att mer ån fY-
ra-fem lag per år begär att få gå
upp i div. VI. För SlutarP kan
däita alltså innebära nedflYtt-
ning. Det är just nu bara tre
jumbolag som är.sämre. -

Moderataii;
köpings kommun allå rp.
tresserade till ett informationsmöte.i
Lokal Frökind på måndag kväll.

Den moderata kretsens represen-
tanter i fullmäktige och kommrlnala
nämnder medverkar, och det blir
tillfälle att diSkutera och fråga orn
aktuella kommunala frågor,

Sammanhomsten är'den första i
en serie informationsmöten som den

,moderata kretsen anordnar under
, hösten och vinterr. qrt,O-TJ-.

zfts->t.
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Thomus hittade

I går hittade Thomas Lundgren
ett päron, som han tyckte var nå-
got att presentera för Horisonten.
Det hade ögon, nåisa och mun.
Horisonten fotograferade Thomas
från Slutarp med "päronansik-
tet".

- Det gör väl inget att jag bitet
lite i det på baksidan? Sei Thonras
och såg klurig ut.

Slutrrpe IF Ar Arne Ekbom' llengt
Andersso4u. KjeU Karlstedt, Per-Olof
Gustavson, Tor.as Rehn, Bengt Her-

mansson, TonY Skoglund, Christer

Stenqvist. Håkan Karlstedt, Roger An-

dersson, Stefan Ekman, Leif Svensson'

Börie Gustavsson, Henrik Lindroth'
M-at"h mot Äsarp Samling Tångavallen

söndag 9.{5.

Kinnarps IF
Samtliga A-, B- och A-juniorspelare

samling Kinnemo söndag 12.30.

Kinnarpe IF A-jun
Matchen mot Kättilstorp ändrad till

nåsta söndag vtfto-lf ,

Kinnerpr IF A: Gustav Eckerlid, Ste-
ve Karlsson, Kent Bengtsson, Anders
Ek, Bengt Persn, Bengt Georgsson,
Tommy Fredriksson, Roland Jansson,
Jonny Karlstedt, Bo Melander, Thomas
Westerberg, G<ista Eek, Uno Karlsson.

Match mot Noma Fågelås IF. Samling
idaS Cafedt 12.

Klnnrp IF B: Tomas Målerhåg, Uno .

Karlsson, Torras Karlsson, Staffan-
Nielsen, To4g Ferssgn;.Bernt-Olof Eng, ;

strand, Rune Torstensson. Tord Tors-
tensson, Conny Qvist, Rolf Andersson,
Roland Moberg, Mats Bemerhag, Tom-
my Pettersson.

Il{atch mot Kättilstorp A. Samling Kin-
nemo söndag 9.45.

Slutarp fyra
från slutet

Så är det klart hur läget är för
jumbolag-€n idivision VI. llur
många som ramlar ur avgörs
alltså av antalet A-lag som begär
uppflyttning från reservserier'
Här är en tabell som visar hur
situationen är lagen emellan:

bajs. När tJänstemiinnen
kom för att lrrspektera ha-
de gräernattån emellertld
tosanefgts

Från de klagantlea sidu
hävdae sont rriimrrte ått
hun+lågaren ddvet kerrnel.
Detta tlllbakavisas av Rolf
Anplunå. Att ha någre tlkar
Eom föder vålpår då och då

vålpår. Hon kommer ått i
fortsåttnlngen ått trehålla
en tik oeh två valpar båda
tlksr. Intendent Aeplund
uppger vldare för FT att

f. 20.2 1975. Tikar.
Dvärgschnauzervalpar
väntas, reg. SKK. Av hälso-
vårdsnämnd o veterinär lionst-
rollerad uppfödning.
Anneti Lindroth, SlutarP
Tel. 0515/335 27.

Söne SK 18

IF Olympia 18

Hössna IF 18

Essunga IS 18

IFK Värsås 18

TullensHOIF 18

Nols IK 18

Holsljunga IF 18

Slutrps IF 18

Stora IxvenelK 18

IF Tymer Lerd. 18

Torsö IF 18

4
4

4

2
I

5 9 28-38 13

1 3 21-49 I
0 14 26-44 I
4 12 17-38 8

5 12 24*49 7

3 13 16-58 7

313 13-79 7

3 14 30-70 5
3 14 17-97 5

2 75 12-71 4
1 16 19-57 3

I 16 12-63 3

l??:-tc)-å7
e"'.'.1".". _ Vi(lare konstateras ått

Klagomål her håleo. hunrlutna Epr{nger lörao ut
vårdskontorot fått från på vögen oeh skråmmer
grannsrr Fom nnsett tig hÅ-de atora oeh små.
störda ev akållande hundar "'Stanken iir visea tlagar i
oeh från koniorera slda har der närmaete outhårdlig.
rnan nckeå t'ryekt uti' för {St,l-q, det kiinns nog lnte
att tala med htrndågaren till Falköping, för då hade
och se till stt hundekallet det hänt något för länge
hölt sig innm godt,agbara aedan"1, '--
gr'än".r. Man 

-l,ar 
ä.keå .,.-

klagat på netlsrnutsnlng av

s*ä.-'itn". rrred hund. I RieSenSChnaUZef

Mod,erat information
i Lohal Frökind

I Lokal Frökind i Slutarp/Kin-
narp hötls i går kvåll ett informa-
tionsmöte. anordnat av den mode-
rata kretsen i Falköpings kommun.
Det var det första av en serie infor-
mationsträffar som kretsen anord-
nar under vinterhalvåret - nästa
blir i Slöta samlingssal måndagen
den 3 november.

Kretsens ordf. Lars-Erik Linnars-
son hälsade r'älkonimen och'angav
informationsträlfarnas syfte - att ge
valmän och valda ett tillfälle till
ömsesidig information och tankeut-
'byte i de kommunala angelägen-
heterna,

Ett 40-tal personer var närvaran.
de, och på podiet satt den moderata
kretsens representanter i fullmäkti-
ge samt i de mera bety dande
kommunala nämnderna.

En rad frågor kom också upp till

debått undelkvallen. nar cle oltka
nåmndrepresentanterna redogjor-
de för sina respektiva "fögderier"
och når det irågades från salongen
- badfrågan för Slutarp/Kinnarp,
bebyggelse, nåringsfrågor, förtro-
endemånnens möjligheter att agera
oeh deras inflytande i en vidgad
kommun, soptipparna och annat för
att ge nåqra exempel.

S'ist oc[.så den i-dag "övergripa.n-
de" frågan - Ranstad. Det fram-
hölls att en utbyggnad medför stora
ingrepp i natur och miljö i det be-
rörda området. Ett argument för ett
utbyggt Ranstad år sysselsättning"

probU,em
ö SUertarp

En ensamståen4e kvinna veteriniir hnr healktlgat

i Slutarp har måst lärnna |lun:vll.pnrno öom sr s:
rasen Rierenschnarrzer vldrlran srg srn yngsle son se-

dan han 1åtr astrnatisk försäljnlngen men har lnte

bronkit, en allergi som fuhnit något att rflpportera

skulle ha urlösrs ", rrrJä'_; till . 
hälsovårdenämnden. I

stank i det hyreshus farnil-; vurJe full har ingen hört av

jen bor i. Huset . o*"?l?,r;i tt*- 
*u,, vi tänker gå tillhundar - enligt uppgilt tilll botten"nreå det här. ochFT lre tikar tirligare r' .,

. _r_ som föruta åtgärd rka vi tasommar ()c1r l.lr en tth oen
fyra valpar. Untler t""il"r- tnctl vetetlnär ut till slut'
tiden har en av tikarna fått arp'- omgåendeo räger ln'
rolv valpar o"t ,rtrr, rii t":9"lLAsplund'

. - .-- " Så här rkriver en Slut..,rer'r*l' """ -"" ll-T1 urprbo i ett öppot brev tillatt det var sott "- h"'.,liil i,'aT-,iår*"al",r"", (vtSlutarpshuset. l\u anklagas ;---- "'-- .: -'-::
hyresvärclen lör art -;;;: 

har" vsrlt 
, $ötlsahade att

. . _:-: ^, korta ner brevel 1rå grund
slammels(.rna (lrtva KCnnel av ulrvmmesl)rirl, lted.I Rallaren- (lar trun{larna
vistas. I ott öppet brev till oti:') ! , !!

härsovårdsnärnnden 
'";; 

,,.'s.:* ni kiinnet ttll har

citcras i slutet a'' denna ar. d$r lrlnnllt Fom mesl I { Et

tikel, från en Slurarpstro lll::itl:,j-::mm&''' r'te(rån

påt,.i"" fö"håIt',,denå," i hil::,'#ffi#q,::#:isomras lanns som mest
sjutton hundar,.r" h";i1T: ;,ltHLT,flJä,t"lffil;orenat på gräsmattan oeh ; ,--,-
springer lösa och skråm- "i';1il;'T.,,ertnår'sstotenr
mer barn oeh andra..r , Sutte Hayrlene rrolerlngarfryresgaslen som nar 4. I r'.,
rvi rrga ts Iä m na irrå n si g, s in il11',1, JT,,1,:,åTå'"ÄT:l;son seoan llan ollvrr atlcr-, --. " hu rner ån fvra st. hrrndsr.glsK av nulldarna har"lile llnr msn fiera kallas det
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kl'r, tlt't är en

de senaste dagarna har Gö- '-;." ",
teborgstidningar skrivit ..:t-:]:"lt-t-""" 

papeKår

om sl'rarpst'alret. H;;;: ill.rn'.1 l"ls insen raet'

gäsren har Iagt ,r.. .rili.r s-11: 
ut"1-en vanlig gröe"
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utbyggt Ranstad år sysselsättning' j

en. Det konstaterades samtidigt att I

det är god sysselsättning inom I

kommunen och att flera företag I

behöver personal - utbildad' yr- 
|

keskunnig personal - som den i dag I

inte kan få... i



I(onstig Fågelåsmatch
I{innarn tappade 3-0I

En mycket egendomlig
match spelad"s på lörd"get i delades på Arne Löfmark 3'
No*" Fåg.lå. *Lllttt h"åma- Bo, Qu-stafs-son 2, Sune Karlin
irg"t ".tt-Xittnarp. 

Det sväng- (målvakt) 2 straffar samt In'
d""åt"killig" gåtger i målpÅ- gemar Fransson l'
tokollet innan slutsiffrorna Kinnarp spelade under de
kunde skrivas till B-4 (2-3t företa ZOJ25 minuterna
för hernmalaget som därmed mycket bra och hade bud på
klarade sig kvar i division Y. fler mål än de tre man fiJk.

Kinnarp öppnade l,ycket ?;J"t'fi*::if,x?*i"oTs3*ååstarkt och ledde efter 25.mi- il'fi'ä;äKinnarpslagetnuter med 3-0 efter två mar av i .
Gösta Ek och ett ." Tl'?;?; ilå:,*fl"åä,Tffä"'b?il:j
[""ri:'ffi :i#ää#å:,"1",iif ;m;lS";l:Ti;""i.df iTt3-2' Thomas Westerbere.

B-grupp I:
Slutarps IF-Ssndhems IF 2- I

. IVIålg.-S-up: Inge Carlsson, per Kjel-
lander. S-hem; Claes Andersson.

Vanofta SK-IFK Falköpins B-2
-_ 

Målg. V; Hemik JohaÅson, Benny
Karlsson, Valter Bertilsson. F: Mikael
Metso 2.

ciöta;då ll--Ftårry rF r-r
Målg. G: kif perss6n: fi stir;; Jij-

hansson.

0 2 36-11 16
2 | 28-14 16
z 4 t2-t9 r0
2 5 15-19 8
2 6 11-18 6
0 8 12-33 4

KINNARPS
MISSIONSHUS
Söndag 19.00 "HELA KYRKAN
SJUNGER". Roland & Ren6e,
Barbro. Ungdomssångarna
från Åsarp.
VÄLKOMNA!

Församlings-
delegerade
För Kinneveds Pastorats För-
samlingar sammanträder i
Börsiigs Bygdegård den 17 okt.
1975.

Ärenden enligg anslag och per-
sonliga kallelser.
Slutarp den 8/10 1975.

Sven Andersson.

Nybyggd villa
1 1/2-plans med inbvggd bal-
kong och uterum. Nästan in-
fl1'ttningsklar. Bra läge i sam-
hälle ca 1 mil från Faiköping.
Friliggande garage. Tomten
gnovplanerad.
Tel. 0515/330 06.

Kinnarps lF
kvartalsmöte i dag
tlsd. den 7 okt kl. 20.00 klubb-
stugan Kinnemo.
Välkomna
Styrelsen

SLUTARPS
MISSIONSHUS
Söndag 9.45 FAMILJEGUDS-
TJÄNST Medv. av Söndags-
skolbarnen och Lärarna.
VÄLKOMNA! filto-}rs,

Expropriation

i Frökind '!i;
nu uppe r
Cöta hovrätt! 

i

Det uppmärksammade expropri-i
ationsmålet mellan Falköpingsl

Vartofta SK
IFK Falköping
Slutarps IF
Grolanda IF
Floby IF
Sandhems IF

r08
r07
104
103
102
702

kommun och tre bröder som äger
en 27.000 klrm stor tomt i Slutarp,
och vilken kommunen önskar ex-
propriera för 60.000 kr, har nu nått
upp till Göta Hoviätt i Jönköping.
De tre bröderna som äger tomten,
Slutarp 1:61, förde i fiol ärendet in-
för fastighetsdomstolen i Mariestad
enär de ansåg att kommunens bud
på 60.000 kr var orimligt. Bröderna
begärde 190.000 kr i ersättning. Fas-
tighetsdomstolen i Mariestad för-
kunnade i dom från november i fiol
att en summa på 93.000 stod i rela-

Den andra halvleken börja-
de med att hemmalaget gick
upp i 4-3-ledning, men Kin-
narp Yar inte sena att kvittera
genom Roland Jansson. Under
den sista halvtimmen lyckades
dock Norra Fågelås slå in hela
fyra mål och alltså vinna med
8-4.

Målen för hemmalaget ör-

Fågelåslager fick luft under
vingarna efter målen i slutet
på den första halvleken och
kämpade sedan matchen ut
med det nya kontraktet som
hägrande måI, Laget varjämnt
och ingen skall nåmnas fram-
för de övrisa,

Bra domäre var Lars-'l'hoi-
lrjörn, Stenstorp.

tion till tomtens värde I ci.v:s. ;:nl
prutning av brödernas krav med j

nära 100.000 kr. I

Ärendet fördes då vidare till Giital
howätt i Jönköpine som under tis-!
dagen och o.tdd"!.tt behandladei
dei kontroversiel-ia markfrågan,i
Dom avkunnas 29 oktober. I

Arbetsutskottets förslag
följde gatuchefens re-
kommendation, nämligen
att med tanke på kostnader
- bl.a. markförvärv och
personal som måste vara
tillgänglig - och miljökon-
sekvenser finne inga shäl

-för att åter öppna de nu ,

stängda tipparna. Om nå.
gon tipp skulle kunna
kornma ifråga så bör detta
gälla Kinnarpstippen, an.
såg gatuchefen. Men innan
detta är möjligt måste man
köpa betydligt mera mark.

(ttq- a4 ^.FM)

.Kinnarps IF har "förmågan"
att i vissa matcher ställa ut skor-
na och tydligen tro att det skall
ordna sig i alla fall. Så hände i
våras i Vreten, och historien
upprepade sig i Norra Fågelås i
lördags. Kinnarp hade inget att
spela för - positionen i serien
var tryggad. Fågelås däremot
hade kniven på strupen och kla-
rade sig tack vare segerresulta-
tet 8-4 kvar i serien. De mystis-
ka siffrorna har giort att snacket
kommit i gång, men från Kin-
narpshåll motiverar man de hö-
ga siflrorna med "att grabbarna
inte orkade fullfölja i andra halv-
lek". Nybesättning av juniorer
på ett par poster var e n av
anlednfurgarna.

Ändå kan man inte komma
ifrån utan att det här handlar
o m en viss nonchalans fiån sPe-
larhåll. Vi vet att KinnarP hade
3-OJedning, som blev 3-2 in-
nan paus. Vid ställningen 4-4
vändä matchen och Fågelås
sprang fram till 8-4-seger' Det
blev alltså i överkant uPPknäPPt
försvarsspel från KinnarP.

Nästa är tår vr-se ->dilqnein

och Åsarp i div V. Å"arp lr".
klart för uppflyttning redan in-
nan söndagens äventyr på
Tångavallen mot Slutqrp. 9-0
blev det i alla fall för Äsarpsla-
get. Sandhem behö.rde en po-
äng mot Fu rusjö. Tog två och
därmed stannade Mullsjö på en
andraplats efter vinst mot Bor-
gunda i epilogen. Från våra
tnakter noterar vi också att Kvä-
num blir nytt femmanlag nästa
år. Tili nedflyttningen får vi
återkomma. Det går inte att i
dag säga något definitivt. Några
sexanlag måste åk a ur - det.är
helt klart, men hur många och
vilka, det blir en senare fråga.

&rt $Esg.'.s slaL!)

GARDEROBER
väggskåp ll-sortering'
SLUTARPS fabrikat.
sPÅNSKIvoR 1o o 12 m/m.
VÄGGPANELL22X244CI|/'I.
Tel. 170 95.

Div V Södra Skanaborg
Vreten-Vartofta 1-2
Sterotorp-Ekedalen 1-1
Våmb-Valtorp 6-1
N Fågelås-Kinnarp 8-4
Tomten-Blidsberg 0- 1

(Slutstiillning)

Våmb
Blidsberg
Stemtorp
Kinnmp
Ekedalen
vattorp
N Fågelås
Vartofta
Tomten
Vreten

Äsrp
Trädet
Floby
Grolanda
N Vånga
Iarv
Rapid
rotEtao
Edsvära
Slutarp

Kinnarp
Fröjered
Kättilstorp
Gustav-Adolf
Mullsjö
Grolanda
Ekedalen
Stemtorp
Borgunda
IFK C

2 3 53-22 28

7 3 30-23 23

3 6 32-28 2l
5 6 44-40 19

4 8 32-31 16

4 8 26-39 16

7 7 29-33 r5
1 10 30-35 15

5 8 28-37 15

2 11 3t-45 t2

i8 14 3 2 69-13 31
18 14 0 4 60-16 28
18 13 2 3 53*21 28
18 12 1 5 47-2r 25

18 9 2 7 48-3t20
18 6 I 11 36-45 13

18 4 5 926-4113
18 3 3 12 19-49 I
18 3 2 13 16-5? 8

18 1 3 t4 17-97 5

4 2 49-27 28

5 4 47-31 23
| 7 55-37 2l
2 7 70-39 20
3 7 45-46 19

6 7 36-44 16

5 8 24-40 15

4 I 32-53 14

5 9 33-49 13

3 11 33-55 11

18 13

188
189
18?
186
186
184
187
185
185

Div VI Falköpingegruppen
Slutarp-Åsarp 0-9
Floby-N Vånga 6-2
Edsväm-Grolanda 1-2
Rapid-Iarv 5*5
Hällstad-Trädet 0-4
(Slutstållning)

a

I

Öatra Skaraborge reaenaerie
Gustav Adolf -Fröjered 2-4
Kinnarp- Kåttilstorp 2 - 5

Sterotorp-Mullsjö 1-3
Ekedalen-Grolanda 4-1
IFK Falköping C-Borgunda 3-3
(Slutstiillning)

18 12

r89
18 l0
,1E 9
188
185
töJ
185
184
184



KilffT\TT]PPTODNIIYG
populcir hohhy med, egen

fcirening på, F ulbygd,en
Intresset för kaninupp-

födning börjar öka ner och
mer, säger Helge-Olof Carls-
son, Kinnarp, sedan nio år
ordförande i Falbygdens
Kaninaveleförenin g. Särekilr
är det ungdomarna som
spontant visat intresse för att
ha kaniner men lantbruks-
nåmnder och lantbrukssko-
lor börjar också engagera
sig, när det gäller kurser i
kaninskötsel. Kaninupp-
födning kan numera ge en
ganska god avkastning och
det torde vara till nytta om vi
kan föda upp mer kaniner i
landet. Importen av kanin-
ktitt och skinn är nämligeu
stor.

Falbygdens Kaninavelsftirening
kan till nästa år fira sitt tjugoårsjub!
leum och det kommer troligen att
firas i samband med en ulstållning.
Föreningen startades av femtonåri-
ge Äke Johansson, numera förste
stadsträdgårdsmästare i Borås, och
han var ordförande och drivande
kraft i tio år.

Verksarnheten i föreningen be-
står bl.a. av kurser, möten och ut-
ställningar. Det är bl.a. med tanke
på ungdomsverksamheten som
Falbygdsftireningen engagerar sig i
utstäilningarna. Föreningen är en
del av en organisation för heia länet
och tillhör också en riksorganisation
med nära 3.000 medlemmar.

På Falbygden har man ett 30-tal
mediemmar. För att ungdomarna
skall kunna vara med har man en
låg avgift. som ä,r 3 kr för juniorer
och 5 kr ftir seniorer. Utställnings-
avsifterna är lika låea. För dem som
vfllutstalla i I'aås- ö1h rikssamman-
I'.qq af aygiflgl FiS91 $en de"".
"riksmedlemmar" får också en in-
formerande tidskrift tio gånger om
året.

I våras bekostade lantbruks-.
nämnden en kurs i kaninskö'.sel i
Falköping och den fick hela 25 del-
tagare, det visar på fint intresse. På
Mösseberg har man fått ett litet ut-
stållningscentrum. Där tänker man
ha jubileumsexpon nåsta år. I Fal-
köping. höiis för övrigt landetsttör-
sta kaninutställning 1972 med 620
utställningsnummer. Vid en utställ-
ning i september i år sågs utställ-
ningen under enbart en av dagafna
av omkring 600 besökare och det vi.
sar,på ett glädjandö iiltresser sågei
hr Carlsson.

Helge-Olof Carlsson har för tillf?il-
let inga kaniner själv. Han har emel-

r::::::::: i:i:j:i:i:i:
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för Helge-Olof Carlsson, som har med sig treårige Andreas, kanske blivande kaninuppfödare.
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Anders och Alf A.ndersson i Alarp, Kinneved, föder upp kaniner av holländsk ras. llär visar de ett par kaniner

lertid en cimfattande prissamling
från ffna placeringar i utställningar
under tidigare år och fru Viola har
också priser att visa upp.

Skaraborg har
23 olika reser.

För dem som har kaniner som
hobby eller bifört;änst finns det
många olika raser att välja på. I
Skaraborgs län förekommer 23
olika raser och de flesta av dessa
torde vara representerade också nå
Falbygden. En omtyckt ras är Hår_
melinkaninen, en dvärgras. Den ka_.
ninen är lätt att ha inomhus och fö-
rekomrner därför även i samhällen.

Vit lantkanin dominerar emeller-
tid i uppfödningen, även på Falbyg_
den, Den åir snabbvuxen och har
god köttansåttning. Av köttkaniner
förekommer också Blå Wiener,
Bourgogne, Stora Chinchilla och
Fransk vädur. Den sistnämnda kan
bli 3 kg, levande vikt, redan efter
tre månader, Andra omtyckta raser
är Holländsk kanin och Lilla Chin-
chilla.

Lönsamheten är'ganska god nu-
mera, omtalar hr Carlsson. För ett
skinn kan man få 2 kr. och kilopriset
levande vikt kan vara 4,50 kr. En
enda avelshona kan avkasta för 400
kr, orn året om det vill sig bra, Ka-
niner förökar sig sr:nr bekant myck-
et snabbt. En hona kan få t'yra kul-
lar onr året nred i medeltal åtta un-
gar i varje kull, men clet finns honor
som 1är både fler kullar och fler un-
54'

Det kan alltså bli en extra inkomst
att ha kaniner. För de flesta är det
emellertid en biförtjånst, någon
storuppfödare torde inte finnas på
Falbygden. Nårmaste "heltidsupp-
födare" är John Olsson i Edsviira
och han har också ett av länets två
kaninslakterier. Det andra finns i
Skövde. Kaninkött börjar bli mer
och mer onrtyckt, sedan man börjat
låira sig att krydda det på rätt sätt.

Nya uppfödare
får goda råd

Falbygdsföreningen har en sty-
relse sc,m förutom Helge-Olof Carls-
son består av bl.a. ordf. Rune
Karlsson, Madångsholm, sekr.
Bengt Gustavsson, Tidaholm; och
kassör Lars Johansson, Stenstorp,

Vi hjälper giirna nya uppfödare

Helge-Olof Carlsson med
vackert utställningspris.

anskaffa och sälja kaniner. Av sty-
relseledamöter och andra i fören-
ingen kan <ie få tips för utstålining-
arna. Kurserna är nyttiga för alla
som har kaniner eller tånker skaffa
sig sådana. Föreningen vill fråmja
en trevlig ungdomsverksamhet och
nyttie hobby för äldre .,"n råflii,

ett


