ftlg-

är lnte lik;ydigt metl att ha

rr:-riV

Hund,a,r

- Hundägaren har för.
klarat för oEå ått hon har
sålt urrdsn valparna och
har kvar en tlk och fyra
valpar. Hön kommer stt i
fortsÄttnlngen att behålla

a&,l,ilo;r

flrr.{rblent
ö Sl,u,to;rp
En ensarnstående kvinna
i Slutarp har rnåst lämna
ifrån sig sin yngste son sedan han fåtr :rstrnatisk
bronkit. en allergi sorn
skulle ha utlösts av hund'
stank i det hyreshus farnil'
jen bor i. ftruset s ägare har
hundar - enligt uppgift till
FT lre tikar tidigaie i
sonlmår oeh f,n en tik och
fyra valpar, Untler rnellantitlen har en av tikarna fått
tolv valpar och utan att
överdriva kan rnan påstå
att clet var gott orn hundnr i
Slutarpshuset. Nu anklagas
hyresvärden för att mot bestärnrnelserna clriva kennel
i källaren, där hunclarna

lägenheterr.

*

Klagtrmål har häleo.
vårdokontoret fstt från
gfånnnr som sns€tt Blg
störda sv ekållande hunder.
och från kontorets slda har

msn ockeå ttryekt uttt för

ntt tala med hundägaren

och ee tlll att huntlakallet
höll rig irrorn gotltagbara

gråneer.. Man har sckaå
klagat på nedsrnntsnlng ev

gräsrnattan. rned hund.
baJrr.

Nrir

tJärrstemännerr

kom för ott lnepektera ha.
de gräematten bmellertid
ttganefats

Från de klagandea sldu
hävdac som nämnta att
hundågaren ddver kerrnel.
Detta tlllhekavisas av Rolf
Asplund. Att ha några tlkar
eom löder valpar tlå och då

Expropriation

poronanstHte

i Frökind
nu uppe r
Ccita hovrdil!

I en tik oeh två valpar bAda
I tlkar. lntend€nt Aaplund
uppger vltlare för FT ett
veterinår hnr beelktlgat
hundvxlpnrna ,6oqr lär sv

Det uppmärksammade expropri-

ationsmålet mellan Falköpings

racen Rieeerachnarrzer vld
försäljningen men har lntc
funnit något att rflpporters

kommun och tre bröder som ägär
en 2?.000 kvm stor tomt i Slutarp,
och vilken kommunen önskar eipropriera för 60.000 kr, har nu nått
upp till Gita Hovrått i Jönköping.
D-e tre bröderna som äger lomren,
Slutarp 1:61, förde i fiolårendet in-

till hålrovårdsnämnden. I

vurJe

fall har ingen hört sv

siE.

* Merr vl tänker Så till
botten med det här och

tör t'astighetsdomstolen i Mariestad

enär de ansåg att kommunens bud
på 60.000 kr var orimligt. Bröderna
begärde f90.000 kr i ersåttnins. Fastighetsdomstolen i Mariestå förkunnade i dom från november i fiol
att en summa på 93.000 stod i reiation till tomtens värde : d.v.s. äöl
prutning av brödernas krav med i
nära 100,000 kr.
Ärendet fördes då vidare till Göta I
howätt i Jönköping som under tis-l
dagen och onsdagen behandladei

som förtstå åtgärd aks vi ta
motl veterlnär ut till Slut.
arp' omgåendeo räger ln.
tendent Arplund.
Så här skriver en Slutarpebo i $rt öppct hrev till

hälrtrvårdsniitnntlent (Vt

har vsrlt nödaal(ade

I

ått

' korta ner brevct på grund
åv utrymmcsbdrt. Red.
anrn.)

vistas, I ett öppet trrev till

hälsovårdsnämnden sorn
citeras i slutet av denna :rrtikel, från en Slutarpsbe
påtalas förlaållandena: I
somras l'anns sonl rnest
sjutton hundar, de har förorenåt på gräsrnattan och
springer lösa oeh skrälnrner harn och andra.
. tlyresgästen sorn har
tvingats lärnna ifrårr sig sin
son seclan han blivit allergisk av hundarna h:rr inte
klagat hos i hälsovtirdsnämnden enligt vad hålsovårdsintendent Rolf Äsplund uppger för FT'. Under
de senaste dagarna har Göteborgstidningar skrivit
nm Slutarpst'allet. Hyresgästen har lagt ner en hel
del pengar på att rusta upp

ic-oV
Thomas hittarle
| ..
,1);"-

kennel, säger han.

"!iom ni kiinner ttll her
tlär lunnltu serm mest 1? st
Itundnr I sommnr. Sedsn

I

har det långe varit tio. ldag
llnns tlet "bårat' nio. Då en
* llksonr de lre hönsen fått sätta livet till ar. någon

I går hittade Thomas Lundgren

ett påron, som han tyckte var något att presentera för Horisonten.

Det hade ögon, nåsa och

Srrne Haydens rrnterlngar
måste man ha hålsovårda.
nämntleng tillatånql för att
ha mer än fy'ra st. hundar.
I{ar rnsn {lera kallae det

kennel. Här fiirrns alltså nirt
* räknatlc nv mrirrga. Sa.

mun.

tet".

* Det gör väl inget att jag bitet
lite i det på baksidan? Sa Thomas
och såg klurig ut.

J:.:':!::!:;:.:.liii:.i!:irJJi.'iJJ.11'.'
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ken iir jrr klar, rlrt iir err
kennel."
Brevskrivaren påpekar
att det ffinns ingen rast.
gÅrtlo bara cn vanlig gräs.

hratta, aorn

trfåfrtnat
i
i
ö
'
-a att ha hunden
på
t
Han Du
--rÅ r

i haksätet?

hyrcsgäster

bckså rnåste få urrvända.

Vldare konstatetas

Då
Rearault

o
3
a

hÅde gtora och små.
"Stanken iir vissa dagar

9.

It.

4

i
är bilen för dio
"'u it

ekråmmer

i
det närmaate outhärdlig.
llen det det känns nog inte
till t'alköping, för då1rade
det hänt-någor för länge

i

kanske I

att

huntlarna springer löaa, ut

på vägen oeh

..-

Horisonten fotograferade Thomas
från Slutarp med "påronansik-

anlednirrg.

Errligt vr:terlnärassietent

den kontroversiella markfråEan.
Dom avkunnas 29 oktober, 'i

Välkommen för demonstration 3
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'{i,Orergård,s kennel , Kinnurp
tno'w
kan d, fr;, finu, j ukth,und,o,r
Kommer man som fränling rill övergårds i Halsöng,
Kinnarp, riskerar man att
bli ordentligt utskältd. Nåja,
miseförstå inre - familjtn
Overgård skall verkligen inte beskyllas för atr rara sällsynt argsint, men har man
en hundgård eller kennel så
'är risken för vederbörlig utskällning av frörnlingar sror.
Och Overgårds har en ken.

t9I med ert J0-tal

fiina

;äkthonda* - drever, stövare och tax - sorn alla är nv_
fikna jyckar, pigga på koåtnkt. Sedan några år har
Overgårds kenneln i Hal-

sång

-

Kinnarps glesbygd

*

efter att tidigare under ett
tiotal år varit bosatta i rätorten.

Kenneln driver Thorbjörn övergård som hobby, han arbetar annars inne i Falköping. Han har arbetat med hundar länge, ända sedan tonåren hemma i Norge. Han
har bcitt i Sverige åtskilliga år och
sin fritidssyssla har han tagit med
sig'
Det är jakthundar som Övergårds
Thorbjörn och fru Vivan f,öder
upp. Givetvis frnns ett jaktintress6'i

-

-

r

Tanja visar stolt upp några av sina åtta små telningar.
_=1_._-_---'_Drevertiken
bottenmenförst och främst är det-iusten att arbeta med,iakthundårr-sg tå ändamähar Thorbjörn övergård
liga egenskapels skrrll, uppfödare
hur de beter sig och uppföljning av stora marker att tillgå. Han har t.ex.
har förbättrat den svenska drevern
arvsanlagen som år driykraften. ett hägn på 15 tunnland med harar.
exteriört och ingen hundras äir bättMyckei tid går åt uit t"ärr" hun- dfo han tränar valparna.
re dokumenterad, Avelskartoteket
darna för sina uppgifter och för detöver drevern år det bästa som finns
Drevern;populöraet
f.n. över en hundras i Sverige.

Populäraste jakthundsrasen iir
drevern - den ligger femma på
hundarnas tio-i-toppJista i Sveqi-

ge. Det är också en trivsam

kompiqi

drevern. Den åir öppen, sjatiståädf;i
och företagsam. Drevern tål som
regel en hel del dressyr och har ailtså de flesta egenskaper som en god

jakthund bör ha. Men åven bland
dreverhundar finns givetvis individer som har mindre väl utpräglade
anlag för sitt speciella jobb.

Duktiga "Pricka"
Drevern är också populärast hos
Övergårds, som har fina avelsdjur.
Pricka, avelstik och stammoder till

många dreverchampions från

Övergårds, är nu på sitt 11:e år. Hon

har lyckats med bedriften att ffida
fyra champions i en och samma kull.
Det finns bara en drevertik till i
Sverige som är högre meriterad,
Men Thorbjörn Övergård tänker,
ställa ut fler av Eic-kas ätteläggar
och clialG fini,s att Pric*a blir topprankad innan det åir dags för "pensionering".
Dreverns hårkomst är omtvistad.
Den har importerats från Tyskland
och rasen benåimndes först Dachsbracke. Enligt vissa hundkännare

skulle drevern från begynnelsen
vara en korsning mellan tax och
westfalisk stövare. Hur det är med
Fm Vivan Övergård, Halsäng, med en av kennelns dubbelchampions
drevern Zacko.
rts

-

den saken tvista de lärde och har
väl idag ingen praktisk betydelse.
Hunde4 är populåir för dina förträff-

Taxaro stövare
En brajakthund har kännetecken

I som

ett bra tgmperament, den är
öppen, livlig, låttiligänglig och självständig. Den bör visa lust och, intresse för allt. Dessa egenskaper iir
dock inte knutna helt och hållet till
en enda hundras utan snarure tril
olika individer inom raserna, Övergårds har ju taxar - strävhåriga och Hamiltonstövare också. Även
bland dem finns individer med goda
jaktanlag.
Att ha ett 30-tal hundar som fritidsverksamhet år ingen sinekur.
Antalet hundar kan variera eftersom man säljer hundar och valPar,
men i stort sett är det många djur att
pyssla och måna om. Det ia inte bara utfodring som måste ske, hundar
kräver en mycket noggrann skötsel.
Dessutom skall avelskombinationers resultat kolias och alla iakttagelser bokföras. Hundar skali trånas, visas på utställningar och ställas upp för

jaktprov. Det sistnämnda

iir av avgörande betydelse för hunduppfödaren - här avgörs om han
lyckats i sin bedömning och kommit
fram till den råtta kombinationen.
Och Övergårds har träffat-s.a.s.

mitt,i prick flera gåörgdr.,-Ptieka,
Zacko och Tina t.ex. är riktiga
"kändisarll i drever-världen.

l
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populcir hobby med, egen
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fcirert ing p å, F ulhygd,en
Intresset för kaninuppfödning börjar öka mer och

iiii:ri:iritiii!:1

mer, säger Helge-Olof Carlsson, Kinnarp, sedan nio år
ordförande i Falbygdens
Kaninavelsförenin g. Sårskilt

är det ungdomarna

sorn

spontant visat intresse för att

ha kaniner men lantbruksnämnder och lantbruksskolor börjer också engagera
sig, när det gäller kurser i
kaninskötsel. Kaninuppfödning kan numera ge en
ganska god avkastning och

till nytta om vi
kan föda upp mer kaniner i
landet. Irnporten av kaninkött och skinn är nämligen
stor.
det torde vara

Falbygdens Kaninavelsförening
kan till nästa år fira sitt tjugoårsjubi-

leum och det kommer troligen att
firas i samband med en utställning.
Föreningen startades av femtonårige Äke Johansson, numera förste
stadsträdgårdsmåstare i Borås, och
han var ordförande och drivande
kraft i tio år.
Verksamheten i föreningen består bl.a. av kurser, möten och utställningar, Det är bl.a. med tanke
på ungdomsverksamheten som
Falbygdsföreningen engagerar sig i

utställningarna. Föreningen år en
del av en organisation för hela länet
och tillhör också en riksorganisation
med nära 3.000 medlemmar.
På Falbygden har man ett 30-tal

medlemmar. För att ungdomarna
skall kunna vara med har man en
låg avgift, som iir 3 kr för juniorer
och 5 kr ör seniorer. Utstållningsavgifterna är lika låga. För dem som
vill utställa i läns- och rikssammanhang år avgiften högre, rnerr dessa
"riksmedlemmar" får också en informerande tidskrift tio gånger om
året.

I våras bekostade lantbruksdämnden en kurs i kaninskötsel i
Falköping och den fick hela 25 deltagare, det visar på fint intresse. på
Mösseberg har man fått ett litet ut_
ställningscentrum. Där tänker man
ha jubileumseipon nästa år. I Fal_
köping. hölls för övrigt landets stö*

sta kaninutställning l9?Z med

620

utställningsnummer. Vid en utställ_
i septembei i år sågs utställningen under enbart en av dagarna
av omkring 600 besökare och det vi_
sar på ett glädjaride intresse, Sägbr

ning

hr Carlsson.

Helge-Olof Carlsson har för tillf?il_
let inga kaniner själv. Han har emel_

q!:!

ll

....ffi.'ffiffi

Anders och Alf Andersson i Alarp, Kinneved, föder upp kaniner av holländsk ras. Hår visar de ett par kaniner
',,'.,-:$'*...'i..w-lt.
för Helge-Olof Carlsson, som har med sig treårige Andreas, kanske blivande kaninuppfödare.

Iertid en omfattande

till rätta, s{ger hr

Kar}sson. Ungdomar som kommer meri i förening-

prissamling

från fina placeringar i utställningar
under tidigare år och fru Viola har
också priser att visa upp,

Skaraborg har
23 olika raser.
För dem som har kaniner som

hobby elier biförtjänst finns

det

många olika raser att välja på. I

Skaraborgs län förekommer 23
olika raser och de flesta av dessa
torde vara representerade också på
Falbygden. En omtyckt ras är Her.melinkaninen, en dvåirgras. Den ka-.
ninen år lått att ha inomhus och förekommer dåirför även i samhällen.
Vit lantkanin dominerar emellertid i uppftidningen, även på Faibygden. Den åir snabbvuxen och har
god köttansättning. 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
år Holländsk kanin och Lilla Chinchilla.

Lönsamheten är ganska god numera, 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. om året om det vill sig bra. Kaniner förökar sig som bekant mycket snabbt. En hona kan få fyra kullar om året med i medeltal åtta ungar i varje kull, men det finns honor
som får både fler kullar och fler un-

en brukar få råd om hur de skall
anskaffa och sälja kaniner. Av styrelseledamöter och andra i föreiringen kan cie få tips för utstäliningarna. Kurserna år nyttiga för alla
som har kaniner eller tänker skaffa

sig sådana. Föreningen vill främja
en trevlig ungdomsverksamhet och
nyttig hobby för äldre ."n råflil,

Det kan alltså bli en extra inkomst
att ha'kaniner. För de flesta är det

emellertid en biförtjänst, någon

storuppfödare torde inte finnas på
Falbygden. Nåirmaste "heltidsuppfödare" är John Olsson i Edsvära
och han har också ett av länets två

kaninslakterier. Det andra finns i
Skövde. Kaninkött börjar bli mer
och mer omtyckt, sedan man börjat
lära sig att krydda det på rätt sätt.
Nya uppfödare

får goda råd
Falbygdsföreningen har en styrelse som förutom Helge-Olof Carlsson består av bl.a. ordf. Rune
Karlsson, Madängsholm, sekr.
Bengt Gustavsson, Tidaholm, och
kassör Lars Johansson, Stenstorp.
Vi hja!p91
nya uppfödare
-gåiLrn-a

Helge-Olof Carlsson med ett
vackert utställningspris.

l
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Böi'äiiss präst4lård
hyres ut nästa år
Kinneveds pastorats församlings[ållit sammanträde.
Försia ärendet gållde försäljning av

delegerade har

nåmnden för ritningar och kostnadsförslag.

att arrende- Ordf. upplyste omrnellan
pasto-

kontrakt upprättades
äet 4:l Vårkumla till arrendatorn ratet och bröderna Kenneth och InBengt Karlsson som anhållit att få ge Einarsson, Börstig, angående
förvårva densamma. Stiftsnämnd Bokulla !:2-l:3 i Börstig från 1976
är kr 4.300 som
och boställsnämnden har verkställt till 1980. Ärlig avgiftjorden
och arbesaluvärdering till ett pris av 350.000 gäller den brukade
ej.
kroqor. Ett utskifte om ca t ha är ten. Några byggnader ingår
till
förslag
Pastoratskyrkorådets
Uti
medräknat
icke
dock
Priset.
19?6
år
för
inkomststat
och
utgiftskroför
går
köpare
till
annan
skiftet
iordbruksfastigheten Vårskäl Gär-

nor 13.0O0.
Pastoratskyrkorådet hade tidigare behandlat ärendet men då inte
tillstvrkt försä[ning på grund av att
en d-el frågor skulle klarlåggas. Vid
sammanträdet med församl'deleg.
var Stiftiägmästare Bo Vigren när-

mäd oförändrad

utdeb

itering

av

skkr. godkåndes av församl.deleg. Man beslöt också höja
bostadshyran i Kinneveds Prästgård från 1 jan. 1976 med 25 kr Per
åånad. Beträffaäde yttrande angående jaktarrendator å Bokulla bevarandq oih klargjorde för dessa slutades att inte taga någon ställning i
fråeor. Efter en stunds överläggning frågan. Man förordar såmmanslagning av jaktlagen Prästbolet och
beslöts enhälligt att försölja tastighe0:50 öre per

ten till ovan nämnda -Pris. Bengt Bokulla.
Det förelåg uppsägning från hYKarlsson som arrenderat Vårskäl
Gärdet 4:1 Vårkumla i ett tiotal år ressästen Helge Duvander av den
övertar detsamma enligt beslutet .u iotto- förfiyrda Börstigs Präst-

I nov. 1975, och

Gtimtar från

I
I
I

I
I
I
I

i

I

I
I
I
I

I
I
I
I

t

man

I

ningen. Hyreskontraktet skall dock
I från mjölkrummet På
följas av tre månaders uPPsägning
Vårkumla godkändes.
Då hätsovårdsnämnden i korn- och Helge Duvander svarar för hYmunen, giort flera framstållningar ran och skötsel av prästgården till
om att pästoratet skall ordna med den 31jan. 1976.
Vidare beslöts att uthyra Börstigs
eödselbiunnar på löneboställena' Prästeård.
ts..fOtr att kontakta lantbruksValåeredningen iick i uppdrag att
inkomma med förslag om fYllnadsval av en ledamot i PastoratkYrkorådet, samt till de vanligen åter-

I

utan avträdessYn den 14 mars 19?6.

Utfört arbete med

avloPPsledning

gård från den

hade ingen erinran mot uppsäg-

Stommen

När jag var mindresåg jag dåligt. Jag ser fortfarande i?1."_P:i.

I

I

församlingsdele gerade.

DET LöNAR SIG ATT GA TILL

RESTUTFöRSÄLJNING AV
BOSÄTTNINGSARTI KLAR i GLASPORSLIN - ROSTFRITT m.m.
ALLT TILL HALVA PRISET.

Bra tillfälle för julköpen. Öppet fredagar lördagar 10-18'
'8. och Present AB, Doktor Forselius gata 12, Göteborg'
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Inbrott I rrtuge

Någon gång under den senaste

månadbn har ett inbrott förövats i'
en tillfälligt obebocld stuga mellan
Kinnarp och Brlsmene. Ett fönster
på husets bakside har helt enkelt
ploekats ut och bl.a. sEknas en Entik
amerikaklocka oeh några kopparfö-

j remåI, Vårdet av det stulna

I rppea till ornkring

700

kr.

torcle

i
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gaggiga

nor-aljfalil. ".itig.ru
;
'-Näj:;iäs
i lumpen fick jag lärorik'
r
jag
I
sedan
krigarglasögon. som
*
^
söm civil använde för alt
I
skrämma barn och vuxna med.
fiiGg t"t".""de jag på bygde- - Uti .denna se1.a- lit95tuna I
fester. Iklädd frack och militär- llnner Jag annars tagel I rlolgare r
glasögon. Folk kom och skratta- kungliga Frö,kinds kommun un- |

följd av år i pastoratskyrkoråd och

mitt emot järnvägsstation

|

{l .åi1'."å:1t I
i[\ä':;jag.t"i€ii?#6b:!ti* *x"'åt#"
y-1:l}t..:i**:
,rita,ii trevlig, välkommen övnin8 och
.åg
och att
-

tack för hans insatser under en lång
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vi fick också

;;;;å;j;; rrriÅ"-r, oth
I
*'J X,'r"f;!iå:,^fräJi:?11ä,ii: tf ,f :.Tt llånl"**t;""n i
gffiåäi3lå"ii,:Hf{iåråL*"1 ;*{+:, j::.^:"inte he,,er I
ögo; tiu två tjejer - dät ai e" -^y".1T:::::: i
irivestering. sbö .pa,'., pä åii :-9.T
J11ä:1.".
når non
satt f:--??-i11Tå?i
Darn
!
bräde och" därtill när ma: "' Mormor hade en-schal.I
lY
ft"
Ä
andra
influensa.
":.Tii d"t.."i:i:l' I9i1SJ:*#'.T? I
"id."jd'ä;k
snygga grasögon. När
gt"räio"- t."o"g jag mej" g"enom -,:y" il::*:
I

I

kommande val som sker På
sammanträdet.
börjar träningen På tisdag den dec.
erinrade om att sedan sist
Ordf,
25 nov. Den nYe tränaren träf- man var samlade har en ledamot
fas k1. 19 på Tångavalien för in- qott bort, nämligen Herbert Anåe"sson, och uttalade pastoratets
o. träning.
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SLUTARPS IF
formation
Möt upp mangrant.

I

I
tate på alla natt[gä gäster lt
i
vi
tag
sedan
var
ett
qäg1
Det
.nu
tiden
har
de
senaste
den
r
f
den här^spalten'Jäg'var på-väg _ monterat in ett av Sverige_s bäs-ta I
att "glimta till" när jag * någr.a 'ivåpen mot obiudna gäster. Här- I
veckor sedan hade semester och omkvällen höll iag oå att fastna i I
gick hemma med influensa. Men fällan. Jag trutäi, när andan l
det är inte mycket att skriva om faller på ia en tur till Bil och I
influensa - det harju nästan var Buss och hälsa på mingamle vän I
och varannan person som man - Volvon. Han står där som ett I
talar vid. Men jag_var "redigt ur- musåilörenrål och han brukar få |
'":ä ; ; lff"liå:"ä
H:; iL- liiå äå."il"i " il.liå, iå,g
kunde_ jag skriva om influersa ö"t a..fftiJi*vlit{t att hälsa på i
i luften ;å" ;|.[;. - "
och alla baciller som far
I
"ffi
när en av mina bästa vänner här
II
i tätorten drattät ner från en ste4
^
ge och gick sjukskriven för ett
t
fördärvat knä. Doktorn sa att det
på senhösten är det alltid tör_ I
;ä,'ffiik:'i?:li' o*'H::
:.18=?T:-$;; ;r,';". c' I
blev det när en annan god vän u9to9 u."t?"".]?
;;h ;;" ;;""".
-lllg"':il'#
I
råi'jfi.!å
"':.o.""o,ojJii
meo mrtl ?il."119,
onda knä. Jag försökte
.:-'---' '- ;-r,: r
sportliniment-i byrålådan men F:", *9:i1"J"1?l::
I
::5':,^:'
solar'
btåcldra
"i'-,' I
"":--' meo
den tär
Knän Ii den
värie. Knån
'''
det blev etter värre.
:'':*^- t' bocker
:"'* ocn
ursolar
med
I
här roten är ett ömtåligt kapitel.
:nanar; -utan
Nu är såväl han mei p",ili; T,I111l -?,::^til Fålt"ä*h I
som han med Iöven knäsvaga.
morgon3

Go

r'

Frökind

äe.

Mlendetvardåder... i?:i.#:i_TFJiltl-".il.'åliå; t

I

går lös..Den stack.sin vä.S i.;fndags och har inte kommit tillba-

*

har den
'När jag brev åldre köpte jag
f:,,:::,j:ii:,*öjli-gen
släktingar' Jag
bl. Min rörsta bir n"k p;;t;;"i;; är
:ill?::if,-t.il],'l"a
uppriktigt ledsen över denna
iä? lösdrift'
i Leabybacken *""
hade vacker k'i""r "itä..-ä9'l är .också . b*rlelr,v?raY två nu.vill införskaffa
"ij;i;';iäå
och det var sen
".1,-.iå;;;ää
vi''
ortsberbtkningen.
ir',s-\:".'::1;,1-*:l:",1*.'319
tasrt statrååEt. .rue har fo"rtfa- !T-i"l'--l?,f"rerådet
- . nvligen inkom
rande bil. no. sate.Åä"'lt u]t ning.. härtili erbjudande
om att
f;;: nämligen,ett ett aKvanum--meo
två. Ett fartåk för -.;';;
skaffningsmedel för far. För 800

ä;ä;

t ;;;ki;;

lå 1",-"::::1

|
]
I
II
I
l

I
tI
I-

I

I
Kåorn€r rar I
-'il'^T:-I'H:
'å- l,'-':.,!:l9t^llL":
om
:li?il()ji:iilt.är
p:,ötl-tE
ht,
'"i,iriiilinlL"
Yii*
, -^ -^. , :
";;h"il':lj:111:
son med 800- kronorsvagnen
,,-'*i", *",: eåns vi ses och / I
;?
-iäd..c:i*ji::
!;p,.j;d.
?:1J,"*iå,1 i
Bil och buss bäreade hem liten ;å':;"'"åä;&*Hå
;;;;;;r";ST;; rrps och rarnnarps
mea
son
;lå. H
I
Fleet srreets.
" Jgl;;i;;;
brast
srcr( I svar
Men
se upp för hamstrar. cyk- I
"t
"t'."Jill]I:
ia tilt sran. Vad j.C I'i."ll::
n.;"',^fi;åä", Majvi, mätare, l
är en motor till.den l'llil,lå}|:l
.i.iii'rr..i i"erid på posten, lä- |
Ring.gärna Bil och BTj
;"",.ä,^';ili;klmästare, in_ och i
.P""gii:
liten motor. Då blir
,6.fa"^i^g.r, små- I
1td-.hll.g..n
Liosta glacr'
"iia,i""iö.;
Hnningai' jordbär'ningar. Gus- |
ii; l'$:;'å:"1"tft'å;Få'1T; i

|
I
Ir
I

Dom ser gärna
neller. uom
Svenne
>Venne heller.
S,arrla
lolk kommer på
oå studiebesök
att folk
till förorterna. På dasen. Med

I
iI

iI

|
'I
|
!
I
I

L

rär man inte mycket uii. bät
o.'li.så Bil och Buss, även
det rnre
oer
inte var deras
oeras rer
tut
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4.r.r.." är inte

Gösta glad.

Inte upp'

I

Go moreon

Båsse

i
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Offentlig
stämning

Alctivitetshusti'

Hos Falköpings tingsrätt har
begärst att en inteckning, som

hygg. i Kinnarp

beviliats i Hassla Östergården
1:10 I Kinneveds socken, Fal-

Aktivitet...
Forts från sid

köpings kommun, den ?.8 1935'
nr 1336, för ogulden köPeskil-

ling tvåtusen1"66snds

miljoner kr - skall srå
klart. Aktivitetshuset uppförs i huvudsak för inedel
som AB Kinnarps Kontorsmöbler avsatt i den s.k.

(2.500)

kronor med fem (5) Procent
ränta enligt skuldebrev den
31.7.1932 av Edv. Svensson till
innehavaren, måtte få dödas

artretsmiljöfontlen

söder orn förelägets nya
monteringshall, Förutom

inte kan företes.

en stor matsal komrner ak-

Om någon innehar inteckningen qller vet att den finnes i behåll, bör han göra anmäIan

tivitetshuset också att inrymma en idrottshall som

mäter 4O gånger 20 m.
Fackklubben och skydd';
komrnitt6n på företaget
sade .ia till id6en redan i
oktober och AMS har girir
klarsignal ått arbetsmiljöpengårna får gå till ett ak-

därom hos tingsrätten senast

den 15.?.1976 vid äventYr att inteckningen eljest dödas.
Falköping 19.11.1975
Tingsrätten

å( -;ltx}'{

gÅl
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å

;
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r ryrrå
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tivitetshus.

:'i: ::titlt'!;:i:l
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På torsdagen beviljade

;,1,', ,,,;,

lq !"

och vid ett sammanträde på kvällen
mellan representanter för företa-

redvenliNrl ;rrihtiÖn

gets ledrring och de anstållda, antogs förslag till utformning. Detta

inlijr r:n ialrik p*
blilE. I{r*tscns ordlärancie {iörall
A

har upprättats av arkitekt

r:drrssotr v"l'ilknmsthäls;ade tr::h be-

oe.

fir:mrrrilntie sjrrh- och olyeksl'allskur:rirf l.li1ior åf{:1.

, Arkitekt

ternativ som lämnats in.

Som totalentreprenör antogs vi-

ur Bar'ttancll: l,iintl urrderhöll

dare Bygg-Sjögren i Skövde vars

lncd !,\t!* trch rrrttsik
ak:r;klrs r'' l):,r'v \ål Assar Wilgoi:ii'r'. i\)drtr.5.l!rr ti('k irud-rr att rullii,
nntingen ;let giiiide brödkakur eller
har.rdglort siirlgör'crk:tst '- dot sena-

anbud slutade på strax över två mil-

joner kr.
Aktivitetshuset kommer att uppföras i två sammanhängande bygg-

kroppar, en för gymnastikhallen

r. ', I, '' iiir 3å0 kr ' 'r-r,rr
Å!.ikiiontlrl inl:nngrde, iillsam'

och den andra för de övriga utrymmena.

d i.Ill.cr: {: r oc h k :rf l c brsåljnins 6.?lifi krr:ni'r' f)t'ssa rncciel går
rai:korlat till nödlidarrd* och r'ålgiin,i:ifr :! 1r.)

j

f

lenhet.
Slrrtar*lrs ntissiortsh tls

I siinrhgens,qu(.lsijåris1, rnedver
k*r orr. {lospelgrlrpp sonr ka}ior sig
Hoglands. l]*n l:estår nv iyra unga
,rrrl[.,, *,,,t, r1:r:lar ,rliL'r !url'rs ir.'
st,rurn*nt. Gcip*lgrrrppetr Höglands
n:e'civt"tlcar n:eri rxyt:kel. s;\ng och
ir:Lrsih i

!ritls{iiirrsltll.

Miir:Llau kr.å11 är clet åter dogs lör
&'l:srionsfirr:;iiii nirtgtrt tril+ti Pitstor
C;:irl lVilssun- l)t:i i;it iJtn 40:er gångerr s,.t,t Paslut $ il5snr] lrll l,rt::iilrrs'

lirlålning i rnissiollsltls;et. Av*rt

i

iu blir c1{rt lotlel'i*r t:rec.l vinstcr, kal"
feservr:rirg, iirttlal*tstund trr'm.

+

,

Färnqvists förslag antogs

enhälligt och ansågs som det klart
bästa bland de sammanlagt tre al-

i\'litrir:r'tr irårr orl*n ll':lmliirde
tr( rii*; r.rr!qer 'rri,lcr it:,llrirrg ar
.\4onik.:. Lrciret oclr Lrlla Britt. En

I e k l.r nl

SAR

Britt-Marie Färnqvist på Arkitektgruppen H-E Heineman AB, Sköv-

riirli* hiiilpvcrksani:elen ullder
år*r. Hair lnibrn:r*rade o*kså cln

HrL,r)p

bygg-

nadsnämnden schaktningstillstånd

Kintr+r*<ls Rör1a Korls-v[örerning

hotlc i lisdags lin
, 1-66;1] t'1i;ikind

och

byggnaden skall uppföras

oakta inteckningshandlingen

å{

3

- Hår skall vårt aktivitetshus ligga, säger fabrikör Jarl Andersson
och visar på en planskiss över fabriksområdet.
Ett aktivitetshus kornrner

att uppföras i Kinnarp!
Byggstart. blir det redan
olrr ett pär veckor och till

lrösten räknar man med att
projektet - som är kost-

Fasaden blir i vit kalksandsten
och fönstren skall förses med fasta
rödmålade "plåtmarkiser".
' Byggnaden uppförs i ett plan och
' gmfattar totalt 1.800 kvr,n, .varav
matsalen och debvriea utrvmmena.
''bl.ai
en mjndre'diäbas.äng, tar
1.000 kvm i anspråk.
Meningen är att de anställda vid
Kinnarps Kontorsmöbler skall få sin
personalmatsal i aktivitetshuset och
ätt de där också skall erbjudas lagad
mat

till självkostnadspris.

nadsberäknat till t{rygt två
Forts nå sid

t0 | $
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Ungefär så här kommer aktivitetshuset i Kinnarp att te sig, Skissen visar den västra fasaden.

Examen, i skinkskolan

lt*lg

(rvisst om
rnöbelhuset
i Slutarp
'6.

'

Det är ännu ovisst om
det eldhårjade möhelhuset i Slutarp komrner
att byggas upp igen.

Byggnadsnärnnden i
Falköping har nämligen

förklarat att rnan inte
anser låmpligt med nybyggnad åv ett rnöbelvaruhus på brandtomten
utan har hänvisat till en
tomt på kommunägd
mark närmare Falköping eller på andra sidan
järnvägen. Enligt kommunen har den erbjudna tomten ett mycket

gott läge och god tillgång till parkeringsplat-

'+15-

ser. Men

bYggherren
Swahlins Möhler AB i
Brämhult har ännu inte
bestämt sig.
- Det kommer inte
att hända något i den
här byggfrågan före jul,
säger rnan vid Swahlins.
Sarntidigt framhåller
Brämhultsföretaget att
man inte är nöjd med
komrnunens förslag.

Skall nan byggt

trPP

rnöbelhuset igen får det
bli p& den gamla tom-

ten. Där finns fortfa'
rande kvar en lager'

byggnad som företaget'
enligt uppgift till FT' är
treroende av.

"Lolly" fansson å#i;'""
ciuerraskning i l{innarp

Rolf Wallin i sin riitta miljö tillscmmans rned Birgit Gustavsson, Inger
Filipsson, Anite Anclersson, Cun-Britt Filipsson, Stina Vinggren, Gunvor Eekerlid, Ing-Britt Gustavsson, Bengt Samtrerlsson, Allan Johansson,
Ebba Eckerlid, Barbro Torstensson och Anns Sarluelsson.
Det år många av vardagens nch
helgdagens läckerheter som framstållts hoc Samuelsseins i Slutaro
under den Benåste tiden då charkfö"
reståndaren Rolf Wallin lårt ut sina

fårdigheter i köttctyckning till damer och herrar från bygden, Kursen i styckning har gått i Medborgarskolans regi och under sju kväl;
lar har kursdeltagarna fått alli stör.
re fårdighet att förvancila pårter åv
gris, lamm, kalv och nöt till för gry'
tan lAmpligu portioner, Man har
pussat på ått ta henr vn<l nran be'

iröver av skinkor och sådnnt och färdigställt till frysning för att sedarr ha
en del avjulstökef undangjort,

Under torsdagskvällen

och

erlades

frestande
nötmusslor, skinkmusslor, pepparbiffar-oeh rullsvltor tillverkades.
Låraren Rolf Wailin syrrtes belåten
med den kunnishet som hans elever

"exåmensprovcn"

ernått på de tjugo timnrirrna man

hållit på och eleverrra hade till synes
alla fingrar i behåll trots sin verk-

samhet med sågar, köttyxor och
knivar och kvällerr kunde avslutas

med en del smakprov på elevarbetena, och så småningom lite kaffe.

tct?5.-

u-ll

r.r,

son, Jonny l(arlstedt, Roland Moberg, 'Thomas Måilerhag, Conny
Qvist, Rune Torstensson och Torå

Torstensson. Lagledaren Sven

Ahl ficlr också plakett och så tillföll

den femtonde och sista föreningen.

'

Triinarna och lagledarna fick,
uppmurrtring från både spelarhäl
och från föreningen. De fyra var

ä:ffr"^nt jru l:il

il1."åtj:,T:änta

Kinnarps IF:s årsfest avhölls på
lördagskvällen i Lokal Frökind.
Tillslutningen var god, 85 personer

deltoe.

SoÄ vanligt när det är arsfest, delades en mängd blombuketter och
andra priser ut.

beröning' I rörgrunden Anders Ek,
B-laget som r år stod
"orn "u.*r.grare, belönades med plaketter
från
Västergötlands Fotbollförbund. De
tretton spelarna var Rolf Andersson, Mats Bemerhag, Gustav Eckerlid, Anders Ek, Bernt-Olof Ensstrand, Uno Carlsson, Steve Carli_

Marthell Johansson, Sven Ahl, Lars
Holm och Sven-Evert Bhicher.
Även ungdomstränaren Pal Seidlei
fick blommor.
Träninqspriserna på seniorsidan
Georgsson, Giista Eek,
llll{öll
rr,olanclP:lC.t
Moberg, Uno Carlsson och
Bo Melander. Bland juniorerna fick
Thomas Westerberg, Roland Jansson, Kent Bengtsson, Steve Carlsson och Tommy Fredriksson belöning för sin träningsflit.
I-re,t..- kanske finaste priset, priset till "årets överraskning" gici i
år
(ur

Äoland ',Lollo,. Jansson

som

Rolf Wallin visar sina konstnårliga
styckningstalanger för Anna
Sarnuelgson. Av en del av en kalv
kan det bli en anka.

kommit med i A-laget på allvar och

S9l!.-lqånga

avgör_ande insatser.
fick var sin

Stvre'lsens ledamöter

blåmbukett. Namnen: Gösta Andersson, Frank llenningsen, Kurt

Johansson, Stig Johansson och Göte

Andersson.

Vidare utdelades blommor till
Kinnemo-vaktmästarna Marthel
Johansson och Ingemar Fridolfsson, biljettftirsäljaren Georg Jo-

hansson, tvätterskan Elsie Andersson, lotteriföreståndaren Tord Torstensson, idrottsplatsens "allt-i-al1o"
Gerhard Frisk, tränarfru Bhicher
samt förstås också till festkommitt€n
som bestått av Giista Eek, Roland
Mobers, Gun-Britt Westerberg'
Gun Pälmqvist, Majvi Öhman och

Berit Joelsson.
Kvälen fortsatte sedan i mYcket

gemytlig stämning och dans till Tjalles orkester.

-/Iöte med

Men$#ffi,E#wew,ew

i hihhåoteket & F'r-öfue,wwd,

sutredning pågår om bibliotekets
verksamhet och i den utredningen
skall man även behandla bokbus_
sen.

- Ekonomin är ett skäl till motståndet, sade Lars-Erik Linnarsson, men.det tycks också finna's ett

anrrat motstånd, Kulturnämnden
ser bokbussen som en decentralisering av biLrlioteksverksamheten,
en del ser den som en centralise_
ring dårför att den utgår från cen-

tralorten.

Mycket strandar på en hårt eko_

lrornisk verklighet men kulturnåmndens målsättning år årr man

ändå måste satsa främsr på grup_
pe!i barn:ungdom. {Jngdomsbiblio_
lekarie Barbro F{ellgren berättade

lrn det samarbete som inletts med
;kolorna, bl.a. när,det gäller skol-

""tat

qeh

h.f/r*'b?coh i Ck'lrn.

Samrarbete

*Det talades också mycket om
samarbete: mellan bibliotek och
museum, mellan kulturnärnnd och
andra nämnder, dår kulturnämndens verksamhet som en ,naturlig
del bör ingå i framför allt omsorgsverksamheten och också samarbete mellan kommuner.

lVlen att bokbussfrågan skulle

Filialförestånd,are Kerstin Gustausson berrittar för eleuer från Bibti'otekshögskolan.
Ett enda rum', där böckerna trångs i brödbackar
och ölbackar, dår man får flytta ut möblerna när
barnen skall ha sagostund och flytta in dem igen
när de skall rita som avslutning på sagostunden,
dår skolbarnen ligger på golvet och låser böcker,
medan vuxna måste kliva över dem, dår ungdomarna har värmestugå och sitter på alla tillgängliga
utrymmen, där det blir reaståmning när bibliot,:karien fått in ovanligt mycket böcker, dår man jobbar
nästan lika mycket frivillig som betald tid och där
man på valdagen eller vid andra tillfållen då det
samlas mycket folk i s\ora samlingssalen kan ö6ipna dörren till biblioteket i samma hus och såga:
man kan låna böcker här också.
Kan en bibliotekarie ha det så? Eleverna från

.

bibliotekshögskolan i Borås såg skeptiska ut när filialföreståndaren på biblioteket i Frökind, Ker"

sti n Gustavsson,

berättadeomsitt'arbe-

te.

Besöket i Lokal Frökind var ett inslag i den heldag som bibliotekshögskoian hade i Falköpings
kornmun på tisdagen.

- När jag gick på kurs på bibliotekshögskolan
verkade det som om eleverna inte visste om att det
fanns sådana här filialbibliotek, sade Kerstin Gustavsson. Hon beråttade om sitt arbete och sina problem, där trångboddheten är det största. Men utbyggnad lär dröja trots att kommunen äger marken - kulturnämnden har begärt pengar mcn det
har strukits av budgetberedningen'

kunna lösas genom samarbete med
en eller flera andra kommuner
trodde varken politikerna eller kulturchefcn.
En bokbuss skulle inte betjåna
flera kommuner.
Dagen inleddes med ett besök på
biblioteket i Stenstorp, där föreståndare Sven-Erik Kronberg visade biblioteket och planeringschef
Håkan Kjellberg informerade .orn
kommunen. Eftermiddagen inleddes med visning av huvudbiblioteket och därefter beråttade f bibliotekschefen Birgit Lenberg och nuvarande Kjell Schröder om bibliotek och kulturpolitik i Falköping

förr och nu.

Ekonorni

Finns det inte underlag för en
kontorist med tanke på det administrativa arbete som föreståndaren nu gör gratis, undrade en av
eleverna.

-

Förvisso, sade kulturchefen

Kjell Schröde!:, men det stupar
också på ekonomin.
Till "det positiva hör det intima

sarnarbete sorn biblioteket kan

ha rned skola och förskola och
också kontakten med låntagarna.

11.300 böcker lånade Kerstin
Gustafsson ut förra året. Eftersorn hon bara har öppet två kvällar - tre tirrmar varje gång - betyder det 42 böcker i timman.
- Och det år nog så mycket jag
klarar av.
Bokbuss
Ekonornin och bristen På Pengar
konn också upp vid flera tillfållen

i,

vid den utfrågningen av kultur'

nårnndens ordförande l,ars-Erih
Linnarsson och komrnunalrådet'

Erik Andensson som avslutade dagen. Den första frågan handlade

:,;:,i
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munen en sådan, undrades det.
Den har rullat (lt i den ekonomuiska långtidsplaneringen länge. berättade politikerna. Nu finns den
inte i 5-årsplanen men det hänger
samman med att en organisation-

d:

P 'å*ffi

Föfsäljning

av terapial'ster u"" det på lördagen på Frökindsgården i Kinnarp, Mycket
folk passade på tillftillet att handla av de arbeten som pensionårerna tillverkat under året. På bilden från
höger sysselsättningshandledare Maj-Britt Johansson, föreståndare Lennart Johansson, Greta och Marie-Louise Silvander. trivselvärdinnan Annika Håkansson samt, Anna Eriksson och Margot Pettersson. Som
ny föreståndare för Frökinds!ården tillträder i dagarna Gunnel Gunnarsson, som ndrmast konmer irån
Falbygdens

sjukhus.

i

Som vi beråttade för någon veeka sedan skall AB Kinnarps
Kontorsmöbler uppföra ett åktivitet$hus i sarnhället för medel snm företaget avsatt i sin at'betsmiljöfond. Byggstart Är

del nu i dagarna or:h till hösten skall aktivitetshuset stå klart.

Det kommer atl bli en magnifik anläggning sorn skall inDen 20 november faslställde en
grupp representanter från företagsledningen och de anställda aktivitetshusets storlek, planlösning och
utseende. Tre arkitekter hade inkornmit med förslag och man fast-

denna skall kunna beredas plats

utmed långsidorna,
Och något centrum för publikdragande idrottsaktiviteter har man inte för avsikt att aktivitetshusets
gymnastiksal skall bli.
nade siutiigen för det förslag som
Men idrottshallen i all ära - det
arkitekt SAR Britt-Marie Färnqvist, största intresset knvts till de lokaler
bosatt i Kinnarp, men anställd på som skall inrymma's i den angränArkitektgrr"rppen fi-E Heineman sande byggkroppen.
AB i Skövde, gjort. Det förslag som
Större delen av det 1.000 kvm
Kinnarpsarkitekten iadit rrdö 6n stora utrymmet går åt till personalmatsalen som beräknas ta upp till
sågs som det klart bästa och män
100 gåster åt gången. I anslutning till
var enhällig i sitt beslut.
matsalen är dessutom en ekonomiEnligt försiaget skall aktivitetshuavdelning planerad så att de anset uppföras i två sammanhängande
byggkroppar - en åtta meter hög ställda vid AB Kinnarps Kontorsför gymnastikhallen och den övriga möbler kan erbjudas lagad middag
delen fyra meter hög. GYmnastik' till självkostnadspris.
hallen. som alltså skall omfatta 800
Simbassång
kvadratmeter får en inre takhöjd på
Förutom utrymmen för bordten7,20 m. Några läktare kommer det
inte att bli. Vid arrangemang som nis finns också en simbassång och
lockar publik räknar man med att sjålvfallet också dusch- och bas-

tu'utrymmen.

- En liten men våsentiig detalj

som bidrog till att vi valde arkitekt

Fårnqvists förslag var en speciell

rymrnå trt.a, en stor matsal för de anställda på företaget åamt
en gymnåstikhall med de internationella handtrollsmåtten
4O gånger 2O m. Projektet är kostnadstreräknat till något
över två miljoner kr och större delen av kostnåden täeks
genom de medel sorn avsatts i arbetsmiljöfonden.
"skoavtagningsbänk". Den skail
på

placeras utanför dusch- och bastuutrymmena. Tack vare den detaljen
kommer ingen in i dessa utrymmen
med skor och smutsar ned. säger en
av de representanter som var rned
och beslutade om aktivitetshusets
planlösning.

Utmed den gavel som kommer att
ligga mot norr skall en rad mindre

utrymmen för vaktmästare, studierum, rum för lärare och utrlrmmen för konditions- och gl.rnnastik-

test finnas.

Kinnarps aktivitetshus skall upp
föras strax söder om den nya monteringshallen d.v.s. sydöst om post-

kontoret.

i

Trots att den del av aktivitetshuset son inrymmer idrottshallen blir
åtta meter hög är det meningen att
byggnaden skall ge ett intryck av att
vara marknåra. Den del som skall
ligga närmast samhållet, får en höjd
av fyra meter. Byggnadens fasad
uppförs i vit sandkalksten oeh fönstren skall förses med rödmålade
"plåtmarkiser", eller som det heter

fackspråk "markerade takfötter".
Arbetsmiljöfonden

Det var i juni förra året som riks_
dagen beslöt om arbetsmiljöfonden

och den särskilda investeringsfon_
den. Det innebär att alla företae
med en vinst översrigande f00.00ö
kr skall avsätta 20 procent av clenna

före skatt till arbetsmiljöfonden.
Men de miljöfrämjande projekt som
respektive företag har för avsikt att
satsa på skall först godkännas av de
anställda. Dessutom skall AMS ee
sitt godkännande. För Kinnaris
vidkommande är dessa hindår

övervunna sedan ett par månader.
Redan i oktober sade de anställda
och skyddskommitt6n på Kinnarpsfiiretaget ia till det planerade aktivitetshuset och AMS har också givii
klarsignal till att arbetsmiljöpengarna går tiil

aktivitetshuset

Verkstadsklubbens ordf. Valdemar Svensson, t.v., skyddskommitt6ns ordf. Berndt Andersson samt Anders
Färnqvist som representerar kontorssidan och Assar Jarlsson från företagsledningen,,pekar ut var aliaktivitetshuset i Kinnarp skall uppföras. I bakgrunden skymtar södra delen av AB Kinnarps Kontorsmöbler.

h/h,

\,

elrc-+s

huset var att de anställda då också

w-

'

fick en matsal och möjlighet till la-

KINNARPS PENSIONAT

gad mat. Ungefär hålften av företa-

gets anstållda är bosatta utanför
Kinnarp och kommer att dra nytta

INGA NIELSEN

Enkåt och information
av den servicen.
Tidigt i höstas tog planerna på ett
aktivitetshus form, men innan några
Valdemar Svensson var i egenbeslut fattades fick personalen in- skap av verkstadsklubbens ordföformation och även inkomma med rande med och beslutade om aktiv!
s;rnpunkter.
tetshusets storlek, planlösning och

-

Tel.

Anordninganmiddagar, supder och kaffetillställningar i trivsamma lokaler (är'en i
hemmen)

TILL MYCKET

Verkstadsklubbens ordförande utseende:
Valdemar Svensson berättu:

HUMANA PRISER

- I

höstas tillsattes en projekt- Utav de alternativ som presengrupp som gick ut med en enkät till terades var det som
vi enhälligt valsamtliga 160 anställda på företaget. de det klart bästa. Jag är peÅonliAv svaren framgick att en överväl- gen mycket nöjd ochjag vågar påstå
digande majoritet var för ett aktivi- att min uppfattning är representativ
tetshus. En annan, och väsenflig för större delen av de drygt
110
fördel, som var inbakad i aktivitets- medlemmarna i verkstadsklubben.
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Frökinds Tennisklubb
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Rekordförsäljning
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-kyrliiiga
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öPPETTIDER:

sombud: Anders Westermark. Kvar

i

styrelsen är vidare kassören Rolf liinneveds RK-krets
Andersson och Bo Ivarsson, som ej
riksinsantling har strmmerats. Den
stod i tur att avgå.
eav oå listor-3.4?g kr.
i
Styrelsen har under verksamhet|
såret haft 5 st sammanträden.
I
J
Medlemmar: över 25 år 56 st. 12-25 -..--"..-'"-_---_
ar 27 st, under 12 år 5 st, sammanl

I

lingar arrangerats med angivna se-

grare. Lagtävling: Frökindscupen

(korp). Segrare: Hassla

Grånd.

(Kenneth Palmqvist, Bengt Persson).

Klubbmästerskap: Herrsingel,

Carl-Ake Ungh, Herrdubbel, Bo

Ivarsson, Tord Torstensson.
Dessutom har klubben för första
gången haft ett lag med i seriespel,
Västgötaserien div. IV noma. En
hedrande andraplats blev resultatet
efter avslutat seriespel, Laget bestod av Carl-Äke Ungh,
Kenneth Palmqvist, Bo lvarsson
och Johnny Karlstedt.
Slutställning:

KarlsborgB 4 2 2 011-5

FrökindsTK4 2 1 1 8-8
Blikstorp 4I218*8
Annelund 4 1 2 1 8-8
FalköpingC 4 0 1 3 5-11

6
5
4

4
1

Ungdomsverksamher

Junior6rna har gratis eller till

nedsatt kostnad kunnat disoonera
klubbens utebanor.

Utomhusbanorna
Klubben har disponerat två utomhusbanor vid skolan i Kinnarp.
Iordningställandet av banorna hår

giorts av klubbens medlemmar. På
banorna har spelats ca 1.140 tip:mar, och som synes av det stora intresset för tennis, iir det styrelsens
strävan, att så Bnad som möjligt
kunna bereda medlemmarna möi-

ligheten att kunna utöva sin sport
även på vintersäsongen.

LfiGRE
PRISER

|

yjilftr

F'lå;i*ilT'i.å.ft H;

Klubbtävlingar:
Inom klubben har följande täv-

affären med

l
I

äx!,,
P-O Gustafsson, A Westerm,ark. lTJiåTS:ä-.#if
;å;';:;'ir.åir.t tia,-,i"gar till FröOmbud till VTF: Bo lvarsson, pres- kincisoår;an

Tävlingsverksamhet

At tin

Anders.son

f3'åät';
".lt_
ordf. Carl-Äke
Ungh, omval. sekr. o,ål,l*:'ii;:::"*:|,"åå::
ii;ih";;t;i;;; i.000, rM 500. Srock_
Anders westermark, o*",111.K:1, ;;;;'öiäiä;i;'200,-cö;;;;;s"
Iwar, omval, Jonny Karlstedt,-ny- öiåär"ii.ii"'200, Flämslätt
300, Hjo
val, Thomas Rehn, omval,.:u:'-::1" i"ffi;;;"k;;;åoo,
xv"r.r"l si,i;;*
Lennart euick och cunnX S;^e,5- ,ålä- z"0ö, är"piens spetälska
barn

lagt 88.

332 40

Vard. 11-19

Lörd. 9-15

ffi

KINNARPS
LAGER.

FURSilLJNING

KUNGORELSE

Tel.332 63

Kinnarps AB har å ord. bolagsslämma den 11 nov. 1974 beslutat öka bolagets nu till 60.000
kronor uppgående aktiekapital, svarande mot 60 aktier, vilka reg. som till fullo inb. medelst nyteckning av 5.040 aktier

å nom. 1.000 kronor till

FRöKIND

^*-

E''$lå'",ä;#.tl*iFr"T.*u,"oo,

1 Sönd. i Advent firades rned

m:
å:'ii:fi:xx1,i:fl3tffi
flera tolvor
barnen var det. däremot

Kyr- och dår blev skiljefrågarii avgöran.: i
5.100.000 kronor. Rätt att teek- ko[ören rnedverkade med t]era de.
2Zl 1i2
ganrmalkyrkligt introxx?
vuxna:
för
rad
bl.a.
Rätt
hvmner
ng de nya aktierna tillkomrner
itus och Otto Ölssons "Advent" Kij- 2x2. Eije Georgsson hade alia rätt.
tidigare aktieägare i proportiori ren leddes av kantor Margareta Båst på skiljefrågan var (liista Antill tidigaff aktieinnehav. Ak- Thor och vid orgeln tjänstgjorde dersson som gissade 340 sidor'
Kjellstriim. Predikan medan rätt svar var 341.
tiestämp{ bet. av bolaget. De rektor Bengt
hölls av kh Hagnerud. Omkring 200 Barnr:rden: 2r2 l1x 111 x2x
nya aktie$na är i alla avseenden, personer deltog.35O kr inflöt till Hjo
Bäst på skiljefrågan bland dern
likställda'med förurvarande aktier och är vinstberättigade

fr.o.m. det räkenskapsår

börjar U10 I974.

som

Bolagsordningen innehåller förbehåll en-

ligt

70

och 177 $$ aktiebolassla-

gen.

Kinnarp den 2 clec.

1g74

Styrelsen

Av Kungliga patent- och reg.
verket godkänd den

2419 1975

betygar i tjänsten M. Anders6n.
Utan avgift.

högmässa

i

Kinneveels kyrka.

iolkhöeskola. Vid det efterföljande som hade tolv rätt var Patiik Karlikyrkkåffet i Lokal Frökind anord- son.

insamlarles 651 kr till;--;::ry
medverkade
flickkören rned flera sånger och kh
Hagnerud frarnbar allas varma tack
f??s.iårqX
I
till CKF för den trevliga samvatonen
stor
deltog
Även i Vårkumla
Tr.
1..
menighet i högmässarr. Kh HagneI
ledThor
rud predikade och kantor
Kinnarps Bil & Moror i KinnarP
de flickkören. I{ollekten uppgick till
fick under natten mellan lördag
I 10 kr.

CXf

"å,
""
Här
Lutherhjälpen.

l{ytt inbrott

utsatt
I\rnnan)sIl rrna

och söndag återigen påhälsning
av inbrottstjuvar. Vilken gång i
ordningen vet inte ens ägaren.
Men ris av de många erfarenheter
som de många tidigare inbrotten
givit, har man tagit för vana att ej

länere rtnder nattelid fönara någm cigarrerter i byggnaden. Och
det var tydligen vad helgens tjuvar varit ute efter, enär inget annat tycks varå stulet. Gärnings'
månnen hade tagit sig in genom
att slå ut en glasruta.

Ald,st och )rngst!

FoRSÄLJ ES GENOfVt FRtccERAKERS R0|R
OCh FALKOPINGS BYGGHANDEL AB
SLUTARP

iI

i TEL. 333

90

htr-,ä,-oå

IngemarUngh Kinnarps Fabriksnederlag
i Slutarps If Vi rekommenderar vårt rikhaltiga
Te|.0515/331 86

I dagarna har Slutarps IF

kon_

trakterat en ny tränare och det blev

Det skiljer 96 år, fyra månader och tre veckor mellan ',Totte,, An_ .
dersson och Anna I)anielsson.

. "Totte'l

Andersson, 20 daear och tarp medan Anna Danielsson år bonågot mer, och Anna Daniei-sson 96 satt på Frökinclsgården i Kinnarp
år, ä1 yngst och äldst,i Frökinds sedan elva år.

gamlq kommun. "Totte,' kom till

Anna Danielsson, Frökinds

ålGroianda och

vårlden den 12 november och Anna derkvinna, föddes i
Danielsson föddes 23juli anno 18?g. har under sitt nästan sekellångå liv
Vi har räknat ut att Anna i dae är g6 varit bosatt i bl.a. Börstig och [,uttår, fem månader och elva clagår.
"Totte" Andersson bor tillsamSedan 1964 har Frökindsgården
mans med pappa Lars. nramma Eva varit hennes hem:
* IIär trivsjag fint och har det så
och systrarna Lena och Tove i sin
nya villa vid Biörkängsgatan i Slu- bra som man någonsin kan begära,
säger den vitala 96-åringen

Ingemar Ungh, som nu kommer att
ta över sysslan. Han är inte helt
obekant med föreqingen enär han
under flera flera år i slutet av 50-talet och början av 60-talet hade sysslan som spelande tränare.
Träningen har redan påbörjats
och kommer att fortgå måd i siort
sett tre pass i veckan.
De.t uppgjorde träningsprogrammet beträffande matchei ser ut enligt nedanstående:
Itl.l \91äs, 6/3 Axvall, 13/S Håven,
2_0/3 Månstad, 2713 Borgund,a, 4-4
Vedum, l0-4 Lerdala, tZ-+ A"daSamtliga matcher utoö den sista

spelas på träningsplanen i

Kinnarp.

vävsortimentslager,
VARP, MATTRASOR. STRÄNGGARN,
Dessutom TYGER, UNDERKLÄDER m.m., PÅSLAKAN,
HANDDUKAR OCh FROTTd, TÄCKEN, FILTAR, ÖVER.
KAST,
GARDINER färdiga kaPPor
och läneder.

AKTUELLA

GARDINER
RESTGARNER

JULKLAPPAR m.m.

KINNARPS
MANUFAKTUR
Tel. 331 34.

Vi hälsar

såvä1

förutvarande

som nya kLrnder r ålkomnai

Målstyttar:
Roger Anderssou, 17 mål, Tonji
Skoglund, 3, Beng+' Andeissoh'I 3,
Stefan Ekman 2, Flenrik Undroth,

fingdomssidan
glaäje ä.,''',e'lk
i Slutarps IF

Thomas Rehn, 1, LeifSvönsson

2,

1,

623-34
Vänskapsm. I21
Seriematcher 18 1 3 14 17-97
27 3 3 20 40-131
S:a

Slutarps ldrottsförening
kan vid en återblick på
årets verksamhet inte peka
på några framgångar och
kontentan av det hela in-

Trots det stora antalet insläppta mål
så har målvakten Arne Ekbom varit
eh av lagets n''ttigaste spelare och
årets stora överraskning.
Vidare kan noteras att laget tränat tillsammans nred Grolanda IF
enär de senat'e på grund av omläggning av sin plan spelat och trå-

neträr atr A-laget flyttas ner'

i en lägre serie. Efter ett
par inledande serieomgångar för B-laget nödgades man dra tillbaka detta
från sq,piesnelet på grund

nat på Tångavallen under höstomgången.
Såväl B- som D-juniorerna har se'

av epeldrbrist.

riespelat

Ungdomsverksamheten

i Skaraborgs B-juniorse-

rier vilket för B-juniorerna resulterade i en tredje placering med föl'

har dock varit livlig och
här man ett rikt material i
åldrarna upp till sexton år.
Det fattas dock ett par år'sklasser för att få full ersättning till seniorlaget,
men ett arbete på lång sikt
bör dock kunna ge resultat
i framtiden.

Vänskap

Lz J

4 |

0
1

I 10-64
2 4-4

Meit spelade matcher:
Ulf Bräge, Magnus Johansson, Mikael Forsberg, Magnus Ekman f6,
Jan-Olof Kiellander , Niklas Ecker-

lid, Mikaei Wallin, Mikael Undström 15,
Målskyttar: Mdgnus Ekman 6;

målskytt blev Roger Andersson vilken med sina 17 fullträffar leder den
interna skytteligan.

Träningsflit: Ulf Brage 35 gånger,
Masnus Ekman 35, Mikael ForsUerg, SS, Magnusson Johansson 03,
Ronnv Karlön 32.
Lajet belade sjätte plats i sluttabellen för den seriegrupp inom Slaraborgs B-juniorserier som man däl-

Statistik spelade matcher, Första
siffran anger serie, andra vänskap,
mat-

18,8,26;

bom, 17.7,24; Stefan

Ekman,

toE r.

Unedomssektionen som under
året Eestått av Sven-Olof Johans,o., Åku Schön och Lennart'Eikdrrid, har inför nästa års verksam\et

Tony Skoglund, 17.8,25; Arne Ek17.?.24;

Henrik Lindroth, 14.9,

23;

Bengt Andersson II, 18,4.22; Kjetl
Karlstedt, L6.6.22; Bengg Hermans-

{örstårkts med två ledamöter' Detta
med tanke på en intensi{ie.iing aV
arbetet med ungdomen.

son, 13.8,21; Thomas Rehn, 14.7,21;
Per-Olof Gustavsson, 17.3,20, Börje
Gustavsson, 11,7, 18;

Leif Svensson,

11,2,13; Kjell Konradsson, 7.4,11;
Jan Lindroth, 5.4,9; Dan-Ola Sanddn, 2,5,7; Martin Lindroth, 3.4,7;
Håkan Karlstedt, 6,0,6; Bengt An-

l,

Tel. 0515/334

91

-

Tel. 330 37

Ingvar &ustafssons Elektriska

Fålköpingsvägen 7 - SLUTARP - Telefon 333 69
Utför alla slags elinstallationer och reparationer. Försäljer
ELEKTROHELIOS ELSPISAR - KYLSKÅP - FRYSBOXAR

-

DAMMSUGARE m'm.

Allt inom branschen.

lfya RenaultV

har

sOm [l!IG $lö$fll'
Sem$in.

Ulf Karl6n, 1.1,2;
Jersson
Per Kjellander, 1.0,1, Inge Karls1.1,2;

Xeznt

son, 1,0.1.

U0LTA

1, SLUTARP.

GERT JOHANSSONS
PLAT$LAGENI AB

I'

Lindström 2. Magnus Johansson

-

Bäckedalsgqtan

Jan-Olof $jella'nder 4, Bobert

Föreningens överlågset bäste

Christer Stenkvist, 18,9,27;

KARTENS MALERI

PLATSLAGERIARBETEN AV ALLA SLAG,

riematcher.

cher; Roger Andersson,

a,

Målsky'ttar: Stefan Ekman, 4, Per
Kiellander 3, Håkair Andersson 2,
Gunnar Kjell6n, 1, Inge Karlsson, 1,
Ove Karldn 1.
För D-juniorerna gäller fQljande
Serle

Endast en spelare har deltagit i
samtliga uppgörelser och det är
Christer Stenkvist. Han järnte Roger Andersson och Bengt Andersson l1 har spelat sarnl ga 18 se-

utföres

Harltv-erkggatån 4 SLUTARP

statistik:

spelare.

tT'IALERIARBETEN

iande tabellrad.

t042419j20

Om man ser till statistiken har
man totalt spelat 27 matcher i vilka
man använt sig av sarnmalagt 23

tredje totalt.

Alla slags

2, Bengt Hermansson, 2; Börje Gus-

tavsson. 2, Håkan Karlstedt,

Dynamic 8oo w

gAMM$UGARE

*$EI'Xlr*,' 59500
$AMUELS$ON$
SLUTARP

-

TEL 331 19

I3 hästkraftcr tlte r, t'tlell s:rnlmil l.rg.t [''err:irri(irhruknlrlg'
Verkrrr rena trclllcrict, ttlctt ;rr hclt t.I]tt;ltgt Lrlt oss ril

berätta mer. Viilkorntlerr pi cll Pr()\'ttlr'

AB Bil & Motor
SLUTARP

Telefon 0515/333 30, bost. 141 00.

Snygga till ditt hår!

$LUTARPS

Du är välkommen till

BILLACKERING

SILVERSTRANDS

Tc1.0515/30t 19

HERRFRISERING

KINNARP

-

Tel.334

55

Bil & Traktorreparationer
Välkommen ti-ll

KINNARPS BILSERVICE
10

$

:

Auktoriserad BMC-verkstad

rabatt,

40o/o

OCIT"

STOLAR föT hCM

och gårdskontor.

sÄilns

S

VÄLKOMMEN MED BESTÄLLNING

TILL

ff
$
II
$
S

rEL 334 eo
tr
li*,*g,w#tBHti$*#iHHBl*tlHlE

KOP JULVAROR hos

Fabriksförsälining
SKRIVBORD, SXÅP, BOKHYLLOR

Gör dej julrin

$
ihåret
fi LADY
-nY'

ALLT I BRANSCIIEN

GUNNAR SVENSSOII ;,Tef,99.6

,*3*g,l*s$*tB#äfs#r

tr=Salong
r*tsr*#s}F

Bll-rtLLBEHtlå""3i1[å

ALLT I
LACKERING,
POLERING
och
VAXNING

DIREKT rnÅN LAGER.

Kinnarps Kontorsmöbler

CLAUSONS
BFttSlN TILL LÄGPRIS
SAII'IT ELDN INGSOLJOR.

Tel. 05151333 70.

JULKLAPPAR TILL LAGPRI$

*
KvålltelEvaror lör SPORT - FRITID MOTION
EL:ARTIKLAR
Även PRESENT- och,

GALVANiSERAD

LADUGÅRDSINREDNING
Vi tillverkar alla siags ladugårdsinredningar

TILt

8egär o{fert

Ha

-

sKocsvAGEN
SLUTARP Tel.335 92

det lönar sig'

lsängs Repa rationsverkstad

KINNARP

-

'
$$äf,i:'ARP Hrm-o F*'iiotLAGER

KONKURRENSKRAFTIGA PRISER.

nu i stor sortering- och
naturligtvis

JULMATEN

Arvidssons
KINNARP

'

öppettlder: månd--fred' 9-18
Lördagar

9-13

Atfåien med de låga Prlserna

Tel.451 64.

PRESENT-artiklar

!

En del köPer för dYrt
andra köPer lrån

-

AB Lars Gustafssons

Möbelaffär
SLUTARP. Tel. 0515/331 79

ALLT I \TÖSLPN OCH SOFFGRUPPER, BÄDDSOFFOR'
TAK- och COLVARMATUR, MJUKA MATTOR'

UPPET MÄNDAG-FREDAG KI.

LöRDAG

9.13

9-18
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Kinnarps Idrottsförening har hål-
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lit sitt årsmöte i klubblokalen
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de närvarande

medlem-

marå)a välkomna och öppnade mötet.
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Verksamhetsber.ättelsen för lgZS
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Kinnemo. Ordf. Gösta Anderssän
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upplästes av ordf och ur denna kan
nämnas att fem protokollförda möten, fyra kvartalsmöten samt årsmöte hållits. Medlemsantalet har under
året varit 204 st med 10 kr i avgift per
medlem.

Fotbollstränare har för seniorer
varit Sven-Evert Bltich'er och för

juniorerna Pal Seidler. A-laget kom

i;

på femte plats i div V. B-laget med
Sven Ahl som ledare blev årets

siädieämne med serieseger som

följd.. Övriga fora seriespelande lag
fick följande placeringar: A-jun trea
C-jun femma D 1- jun fyra och D 2 jun kom på tredje plats. Kassören
Kurt Johansson redogiorde för den
ekonomiska sidan där omsättningen
varit 92.843.85. Styrelsen beviljades
full och tacksam ansvarsfrihet.
Styrelsen omvaldes i sin helhet
och består av Ciiista Andersson, ordf
Carl-Evert Cläesson, v ordf fiaank
Henningsen, sekr ftte Andersson,
v sekr liurt Johansson, kassör, Stig
Johansson. bitr' kassör. Mötet be'
slutade att utöka styrelsen med två
personer och dessa blev Marthel
iohansson och Bengt Georgsson'
StyrelsesuPPleanter Lars Holm,
Tord Torstensson
Revisorer: Bo Ivarsson, Uno

'i

Carlsson
RevisorssupPleanter:

Hår ligger Frökindsbadet! Sigurd Ädamsson, dottern Siv med maken Mats Binnehag i Kyrkegårdens ladugård, där :materielet i,
förvaras. Där har det legat ett år

Irniluf,tsbaclet

i Kin-

narp har dem senas-

i.:

.i

i alla
fall det hånt att i ka-

,3
ft

nr.r

3OCI"0CI0

Plastdelen av bassängen finns i rätl tpnroeratur hcs Slutarps Kök.

kronor til|

anläggningen'
Nämndens ledarnö-

te tiden varit före*mål fön dehatt i ter har haft synkormrntlnens fnitids' pumkter på hadet
nåimend" Nar han

[::

Anders Ek,

Roland Moberg

.l

och bl.a" han rösten
höjts fön att icke f,önlågga något frilufts-

pitelbudEeten för
t975 har närnnden had rill Kinnan"P"
ef,ten votening lmed Äsarp har framnio röster rnot tl'å skyrntat somr ett al-

också sagts att rrran gårna att änen- ks:
Odenbaclet i F-alkö- clet påskyndas' Det clels i Slutanps Köks
ping täcker beho- fönhåller sig näneli- lokaler i SNutarP'
gen så att den galnla

MatenielkostnaderrnE

Den tänkta an- komrnunen f,örna
anvisades
läggnim.gen i Kim- året
narp skall inte hli 306.0CI0 kronor tiltr
någon exklnsiv in' friluftshacilet och
nättning mtan av det sarrtidigt inköpte

var1.00.000 kromor
och dem delen av
anläggningen är be'

vef"

enklare slaget"
giallla

F-nåm

F-rökinds

en amläggningo
rNu

sorm

förvaras dels i [a-

ral

"

F-riluftsbadet skall
placeras i anslutning till tenniskranor

Uppbördsman för medlemsavgifter:
Anders Ek.
PR-män Carl-Evert Claesson och
Gösta Eek.

Lagledare för AJag Uno Carlsson
Lagledare för B-lag Sven Ahl bitr
lagledare Lars Vesterberg.

Tränare: Sven-Evert "Sotarn"
Bhicher, hjäptränare Bengt Ge-

orgsson

Ungdomssektionen

fick

följande

I utseende:

B-jun lagledare Bo

Iyarsson

I Carl-Gustaf Johansson, C-juh laglell dare Roland Moberg, C-jun lagleda'l re Bengt Persson Ariders Johans'l 30n.

:::]:il::: :|::::||::|::i:i::::

h/vf>i Ordförande i
{.-.tt '.

ungdomssektionen

blev Carl-Evert Claesson.

Trånare: Pal Seidler och Roland

T'ORT T]PPSW]YC TOR
.r---ar-4Lz
IJ I{ TY E,V E D SSK YTT trT :#

transson.

Skyttarna år ett släkte Eom umgås

Biljettförsäljare vid fotboll: Georg med rnassor av pokaler, Plaketter'
Johansson
vandringsrpsier, hederspriser och
Lotteriföreståndare: Tord Tors- medaljer av alla slag. Det fick man
lensson och Tomas Westerberg
beläee för vid Kinneveds SkytteföKontaktman med FT blev Gösta reni;es prisutdelnings- och årsfest
Andersson
på fräaeskvällen i Lokal Frökind.
Vidare valdes toppmarltnads- karl-Gusiav Ahl & Co hade dukat
kommitt6.. Kinnarps IF damklubb uno ett reiält Prisbord, som snabbt
skall sköta försäljningen från kio- töildes av-lycliliga avhämtare. Kin'
sken på Kinnemo 1976.
neveds Skytteförening kan i år re'

, Kinnarps IF:s styrelse ber att

få

:::i:iii:

dovisa sitt bästa år på mycket långe'
Som exemepl kan nämnas, att med-

tacka Falköpings Kommuns Fri- lemsantalet har ökat från 89 till 150.
tidsnämnd, Falk öpings Tidning, En hel del framskjutna placeringar
samt alla som gynnat vår förening har klubben också noterat under
under detta verksamhetsår och till- året. Lennarth Blom har deltagit i

önskar en God Jui och ett Gott Nytt iuniorträffen i Skara, där han placeIdrottsår 1976.
iade sig som sexa, vilket år mYcket
K.J.
bra.
Hans Centerstig, som är föreningens båste skytt blev också sexa
men i en annan tåvling, nämligen
förbundsmästerskapet, klass 4'
Klubben har tagit den föfstä inI teckningen i en latävling om ett
I vandringspris mellan Kinneved'

Karleby och Vartofta. I FalbYgdsmästerskapet frck Ulf StensbY en

framskjuten placering.
Kinneveds SKF är också mYchet
I livaktiga då det gäller att anordna
egna lokala tävlingar. Man håller då
till i pensionärsbostädernas källare i

I

iKinnarp, där man trivs bra, åven

om det är trångt om sa[gheten. Man

har bara möjlighet att s$uta på tre
banor samtidigt. Bland annat har

klubben arrangerat yrkeskoip och
familjekorp, båda tävllngarpq fned
;tort dehagarantal.

Så till prisutdelningen dår vi bara
kan redovisa segrarna i varje tåv-

line. Alla namn är omöjliga.att räktta upp, detta skulle nämligen kunna fvlla en hel sida.

Gundes pris: Hans Centerstig,

217.

Br' Larssons pris: Hans Centerstig, 94.
GDV-pokalen: Dan Simonsson
138.

Bomans vpr: Torbjörn Åk."son

r

Jaktvårdsföreningens vPr: Hans
Centerstig, 93.
Förbundets vPr: Hans Centerstig'

,,

,:

rl ::
.

:::i!;::l::!r:l!:r

Familjekorpen: Hans, Leif och

Stora korpen: Gunde Johansson,
Lindgren.
Ing--Marie Johansson och Annika

Stig Lindgren, Göte
Johansson 667.

Föreningspokalen: TomrnY Berglund 139.

Gustav Johanssons vPr: Hans

Centerstie 138.
Förbun-dets pris å hemmabana:
Lennarth Blom 142.
1901 års pokal: Claes Akesson 90.

Åli"b.tc" ryttare: Tobiörn

Åkes-

son 92.

Centerstigs vpr: Annika Johans'

Gunde Johansson instruerar en Srupp ungdomar

son 108.

Sky'ttemärke i guldi Claes ÄkesBr, Larssons pris, 62: Hans Censon.
terstig 5?.
Sklte märke i silver: Harry GöBordsflagga: Lennarth Blom 92'
KomlinationsPokalen seniorer: ranss0n.
Fältsky'ttemårke i silver: K-q Ahi,
Claes Akesson 120.
KombinationsPokalen juniorer: Hans Centerstig, och Claes Äkesson.
Annika Johansson 127'
Damernas prls: Gune Johansson
MästerskaPet seniorer: Gunde
Johansson

139.

Huvuds\iutning juniorer:

46.

Statspris: Veteraner: Äke Brodd

klass 4:-Claes Åkessot, f.class 3: K-G
Göte Ahl, klass : Göte Lindgren, klass 1:

Benny Brodd, dklass 14*16 år: An90.
Huiudskjut ning juniorer: Annika nika Johansson.

Underen

Johansson

92.

Kungamedalielr :Torbjörn Akes- När prisutdelningen var undanstöson, Bänny Biodd och Hans Cen' kad var det dags för kaffe och land-

f"triis. Lå";medali: claes

ALI-T FöR LANTBRUKET I
fgdermeilel, utsäden, gödning, f röer.
REFISNING och FöRMALNING
av spannmål m.m.

l:iiiilr

Siv Centerstig 810.

MåsterskaPet juniorer: Annika

BROR JOHANSSON. Tel' 331 03

:

i.i!:l:
i!r: :

I 19.

Johansson 134.

Slutarps Kvarn

:::i::|i:]
: r:i:trrt :

93.

Åkes-

gång och

till sist, som det shåll vara

son,

på en årsfest, sattes dansen igång

tig.

plng.

Riksmedalj i silver: Hans Centers- till Sixten och Marianne från Falkö-

'ffi

Sex duktiga skytteungdomar från Kinneved: Fr.v. Annika Johansson,
F1e66, Lennart Blom, Torbjörn Äkesson, Bo Johansson och Dan

lenity

l'l7s-ll.- ts

l:a söndagen i Advent medverkade Uv-kåren och gitarrgruppen i följde en liten lektion med uvarna
adventsgudstjänsten. Roland Jo- utav Barbro Johansson. Jan-Ove
hansson hälsade välkornmen och Classon som år uv-ledare vittnade
var mötesledare. UV-kåren sjöng om sin personliga upplevelse av Jeflera sånger, iförda sina vackra sus Kristus. I avslutningen sjög
och Roland
dråkter. Den nystartade gitarr- uvledarna
hade en kort aoell.

Johansson

gruppen för hösten spelade och

I-ucia i KinnarPS

ralskola var

cent-

i går morse Annika

Johansson i klass 6. Som vanligt
var det festligt, fullspikat. Elever-

na framförde julspel och

det

dracks saft och kaffe efter festen.

Tr .

l??i -tr,..;rr:

I{innaiiis IF
tachar
sin d,amltlubb
Vid Kinnarps IF:s årsfest nyl-ig.e1
överlämnadei från KIF:s damklubb
dess ordförande Berit Joels-'
eerrom
"son
en penningcheck på 2'fi)0 kr att
användas i ungdomssektionen
KinnarPs IF:s stYrelse ber att genom FT få framföra sitt tack till den
. idogt arbetande damklubben'

toEngelska klubbento i Slutarp

ågnade sig i
lördags åt ljusstöpning. De samlades hos Slutarps Kök vid middagstiden och när f''l'-fbtograten tram på kvällskröken hittade ctamerna hade
ljusen börjat ta form. "Engelska klubben" består av några damer, som
I förkovrar sig i det engelska språket. På bilden ser ni Lilian Rutman,
I Lilly Karl6n, Märta Rutman, Iris Johansson och Maj Bergman. De unga
är Magnus Johansson och Petra Bergman. ,1 L;:-tfl*r;f
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Glimtar från
"'
uomo*onr

Nu hal vi avverkat alla

;':'

frökind
-

fi
--

-På .jutafton är

alla

stängda.- Aven härute-. -gffä1er
När-jag
var
var alla affärer alltid
.. mindre,
julafton.
på
,
Då fick man
:ffo*;"" och en trelitersilaska i

lueior

julautrior,"". N.,.a. a.iDet fick jag veta.
s.na1t jul på riktigt. Nä.r det- här
Aldrig-tidigare har jag varit ti- handen för att göra mjölkinkö
skrivs lyser snön vit från taken, <ligare på jobbet. Kvart i sju satt pen. Nu räckeiinte en krona
men ännu är hela Frökind va- jag där i min ensamhet. En lö.r- äch det finns ingen flaskemjölk.
ken. &Ieninnan_jag hittar punk- glag morgon. Ingen.post.hacle När Slutarp häe eget näjeri
skrivmaskinen har säker- kom,mit,, ingen ringde, allt_ var var det
både värdag åch
l:" pasnön
försvunnit och hela mörkt. Jag roade mej. med, att helg. Det "uih
kan ni se på bildei som
lieul
Frökind sover. z0-talets vintrar räkrra ut hur många cigarretter jagTått
av Tag e Eriström.
harhittillsvaritmycketnyckfulla. iag rökt under kvä!ten och nat- " "
gradår
Ena s:unden
stunden 18
ui grader
uch alla.

- I ,$tu'et.14;i!+ffiii'#i=iij'i"i'n"x#-+ilr*
****U*'*+ti1**fri1
.."'ifri*'rri'r.iri ..,.i =-;- -''.:ia-ra;i.n
,j
ilil

kalir,
kallt'

t'-=t -"

tt'.

,,il1jn+

-
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*
nästa stund droppar det från
"öfsera"-Om det nu inte kommer
snö som stannar ör'er jul vill jag
illustrera de här glimtarna med
en bild från Hilding Våring. Den
är tagen 1920 och kunde då
skickas till vänner och bekanta.
Längst upp i hörnet står det "vy
över Kirrnarp" Med den här vyn
över samhället vill vi önska alla i

Kinnarp en riktigt trevlig julrlelg.

Vi har omsorg om

varandra

härute. Ni minns att jag i mina
elintar för en kort tid sedan be

iåttud. om att jag hade Planer

på
att sätta UPP utegranen meo
-benägen

16rr -

hjålP av Lennart Kar-

min granne

över

håkcen, Lennart läser sin FT
rätt sätt. Helt Plötstigt stod
oå
^han
där rned Yxa och så4 och
fixade så att även en opraktrsk
redaktör fick julgranen På P1ats.
Och Ingvar * han med ProPPar

och eiäktricitet - ringde

och

[övde sripa in och kolla'

Och

undrade om belYsningen verkliqen var okeY ellet om han be-

granen den körde - Sven-Olof
l-rem. Han har iu gått sta och

köpt sig en stor och redier bil ..,'sr.itt bil som han kan köra
heri grannars granar i' Rehn
och jag var förresten--cle som
först köpte granar av tlermansson i Siggagården Premiårlördan.

Rehn är morgonPigg men det
är inte jag' Men den här lördan
- luciamorgonen - var det halt
väslas ocli inön vräkte ner över
tätortärna. Mor skr:lle till staden

Far: fick
och fira apotekslucia.
^
tidigt trots att han'
.tig"
hunnit krYPa ner och sYknåopt"pP
n" k..ddutt efter slitsam fredagsoa iobbet. Till råga På allt
"ått
fi"k johänsson inte följa med till
anoteket.
'- Det är inget för manfolk'

ien. .lag kolLde askfaten. Det ar

': g-*

r,r..*l;r*"t*im:s i
var inte svår. Jag sorteradäbJ

,,f;:tffu**;"t*:#:3i
vi påsjå'-Det har

i

alla med lite rödton'i o"ir- xo,,. i
il;';lifuti"s .6kt *;" ;y;k;; ;

l:.i,t1g""t

{:#;

l?''l^':ll$ snipebro

Ji&#l{ii
i Flobv' Det

tarp, Kinnarp, samt

Oskar

Karlsson Falköping.

*

God Jul önskar jag alla

-

icke

minst dom som råk ar hamna i
den här^;palten. Låt bli ketchuP

:lfil,t :ld om, beredskapstjänst' till skinkan, ryck inte Majvi i
ll"tlFd: sedan lånade iag den tomteiuvan slå inga hårda Paket

i htivudet på Ingrid på Posten,
här bilderr ?",J1191T*:!:sc:.
i. I.9'i1,',c"
i"" -i"t "tiiiikaft'eauto"iJn'
gärn
n]'r l. lalnnarp - men nu gå inte in till Westermark På
pyton'
smakade
il
Å'"'lrffut
och banken på julafton. Håll er
ii;ä"ärfi;; eå;;;; .a "åi.i" ii- i l':*lationstiden" över
herrarna hemma och sköt om er' Intill
It*'."r'
å'g ftä;?- *;rg9n,
i:l från seklets begynnelse så får ni dess vi ses. Ha det så bra. Strunordning läste jag nera oe.-gång-

;;-;;;i;;;id;"--p,","

- i"ii"'l-,
r'-a ii

"ååtåtä'.iiftnttä,'ote."
och
Metallarb.t""ut' fioä"i

Ji
blev åtta och då äntligen;"Jl;; l:
längre. Jag kunde :i:
inL
;ilr ;;i.;;å"äg.,, o""h bänka i:
;å;L ".tta*

""f-"::ll:.111"'igen
Karr

Johansson'

*L.:'T1""^1^
!-lobv' siöstrand' Larv' Artr:r

ta i Arvingarna i TV och köp in-

ga hamstrar.

Johansson' GönattÅ'
'Rictratd Johansson' sluteue' valdemar

.

Go morron

BÄSSE

mej framför TV:n och se ett av ;l;

i

åxn,3;;5," g:xää" ;oli."i- : gi+[;ffiir'ifi$iä*+liffii
na. Jåe kände mej genast bättre
;;ä;':-i"e ta"äe ige" -ui. i il
;ll
;;öå;;;
Joliaässon nar du varit ' f,i
:i'.

och känper miljön" Men jag frck
inte se färdigt Programmet. APotekets luciihäde giort sitt ocb
det var dags för hemftird.
Det var tack vale lucia som jag
fick en grön grann gran' Vi kun-

de vrakä oci välia - Rehn ocli
jag.
Just nu sitter jag och funderar
över om jag skall lYssna På char-

kens Wallin, sorn till julens signaturmelodi valt "köP korv ar,
köokorvar, tiil stora och små, till
mor och far, till farfar och morfar. . .Har ni sett dom? En halv. meter långa, läckra korvar" El1er som dansken skulle ha sagt:

pölse med Tuborg är något för
Än F1öklnlfsbo - å 12 kronor'
Det blir svårare och svårare
att köpa j ulklappar. Jag har fortlarande nägra oköpta. Jag har
smugit som en deckare - ja, bitvis harjag känt mej som niedlem
i Scotland Yard - närjag gått på
upptäcktsfärd i affäreinås skvltfönster och hyllor. Folk har
sneglat på mej, biträdena stirrat
och af'fäLrschefen gjort en extrakoll i kassan - tomhänt har jag
vandrat ut.

FRöKIND

EI

Kirrnevods K1'rkolir ltmäktige
har hållit årets sista sammanträde i
Lokal Fr'ökincl' Till suppleant i kyrkorådet, fyllnadsval, invaldes Kurt
Johansson. Västarp. Presidiet om-

i sin helhet och består av
Carl-Arne Adamsson ordf. Sven
Andersson, v. ordf. kYrkoherde
Hagnerud sekr. Även revisort'rna
valdes

tavsson. Revisorsuppleanter Inger
Persson, Lennart Karlen, Gunnar
Vilaotsson.

Elter sammanträdet var ett stämninesfullt samkväm ordnat tillsam-

mais med

församlingsdelegerade

oclt de 4 församllngarnas- kyrkoråd
och övrisa medarbetare. l{.Inneveds
Kyrkokör underhöIl med advent-

sånger. Rune Giiransson, Vartofta
visade bilder från sin resa i USA.
Kyrkoherde Hagnerud tackade alla
kyrkans medarbetare för det gångomi'aldes och består av Ivar Gus- na året och önskade alla en Iridfull
tåvsson. Arne Persson' Erik Gus- och god h.le.

l?)l,lra."

Ig_._

Kinneveds pastorats fömamlings- Söndagsskolans jull"est
i Slutarp
deleserade
I söndags var det söndagsskolans
har halt sitt sista sammanträde för
iulfest i missionshuset. Söndagsskolåret. Till ordf. för år 19?6 omvaldes
Sven Andersson, Slutarp, ordf föreståndare Folke Pettersson hålCarl-Arne Adamsson, Shrtirp och sade välkommen och var mötesledare. Sedan följde ett omväxlande
sekr. Erik Grrstafsson, Slutarp.
?ill revisorer omvaldes kamrer Erik Drogram av barnen och lärarna. Ju!Gustafsson, Slutarp, Gustav evangeliet berättades och bilder vi
sades tili av Asta Johansson. SönOskarsson, Vårkumla, samt nyvald
dagsskolbarnen medverkade rned
Filip Winggren, Brismene.
Till revisorssuppleanter omvaldes många sånger vid flera tillfälien under julf'esten. Det traditionella julOlof Nilsson, Sluiarp, Gunnar Clauson. Slutarp, samt tr.yvaldcs Allan programmet framfördes åven i år av

barnen. Roger Wernmyr svarade

Johansson, Börstig.

för trumpetsolo. Efter sång- och jul-

Till ledamot i pastoratskyrkorådet,

program av barnen och lärarna var

fyllnadsval för år 1976, valdes Göran
Winggren, Brismene, Till pastorats
kassör för 1976 omvaldes Sven Andersson, Slutarp. Till ombud i församlings- och pastoratsl'örbundet
1976 .raldes Carl-Arne Adamsson,
Sluiarp, suppl. Sven Andersson,
Slutarp.
Tili s-uppl, sour pastoratsombud r':r1".
des Ake Andersson, Alarp.
Beslöt att prenurnerera .på Församlings- och Pastoratsfiirvaltn. 1ör

det kaffepaus, Julfesten avslutades
med en kort lpell' av Roland Johansson, och sedan fick alla barn
varsin gottepåse och jultidning.
Söndagsskolans julfest i Kinnarp
I söndags var det söndagsskolans
trarlitionella _julfest i rnissiånshuset.
Söndagsskolföreståndare Änders
Sigfridsson hålsade vålkommen och
var miitesledare. Några ungdomar
lrän Asarp och Kinnarp sjöng flera
sänger. Barnen hade övat in mvcket
till julfesten och framförde dÄt för
manrmor och pappor. Julevangeliet
berättades med hjälp av flanellograf
av Barbro Johansson. Sångglädjen
hus barnen var det inqet fel på. de
sjörrg flera sånger till A-nneii oäh'Rut

1976.

Skara stifts församlings- och pas_
toratsförbund hade inbjuclit till kurs
r pastoratens boställsförvaltnine.

Sven

Andersson,

Ca.rl-Arnle

Adamsson. Slutarp. Bengt Andersson. Brismene. och Bertif Broberg.
Börstig,valdes att deltaga i kursen.
Uppdrogs åt kyrkvärd CärlJ. Holm.

Perssons leclning.

Efter sång Jch julprogram

att ha tillsyn över Börstigs
; prästgård och städning av pasBörstig,

tors-exp, samt beslöts annonsera ut
I prästgården tiii uthyrning.

Som avslutning 1öljde samkväm
vid de vackert dukade kaffeborden
i Lokal Frökind tillsammans med

Kinneveds kyrkofuilmäktige samt
pastoratskyrkuråd, och de övriga
församlingarnas kyrkor.äd. På pri"
grammet förekom sång av kvrkokören, samt ijusbilder av Rune Gö-

av

barnen och lärarna var det kaffepaus, då alla bjöds på kaffe och saft.

Julfesten avslutades med en kort
apeil av Anders Sigfridsson, sedan
lll ,^ll" barn varsin gottepåse och
ultlctnln€.

;"r..",m
l

resa.

Kh Hagnerud

avslutade och tackade alla för ett gott arbete till kyr-

kans gagn.

l1'lti'"tL-J"v'

Slutarps-cyklist
påkörd av lastbil
En 30-årig man på cykel

kördes

Jrå

på-

yAgfttrentng m" *!åffit'

I :.i

Får vi pengar över
ska det asfalteras!
- Blirdet några pengaröverså tomtägama redan erlagt avgifr för
skall vi visst asfaltera. Ungefrir så asfaltering.
kommer kommunstyrelsen att
Föreningen önskade att komsvara Kinnarp - Slurarps vägfö- munen skulle ompröva beslutet.
rening som i en skrivelse till Men detta sker inte. Några,extra
kommunstyrelsen strax före full- pengar är inte tånkbara, enligr
mäktiges budgersammanlräde i Erik Andersson, kommunstyrelnolember undrade varför de sens
t0O.O0O kr som ragits upp i burl- pengarordf. Får gatuhontoret
över på annat håll ffnns
getftimlaget för willing-orrerna vissa
prntats bort. Föreningen ville ha tarp chanser för Kinnarp - SIufå torra och framkomliga
asfalterat gmsgstor, vid vilka gatoratt
där så erfordras.

l1?"*r*'3i

Hoby slog Frökind
i lång tennismatch
Under mellandagarna,
281

12 och måndag

skapsmatch

i

291

söndag

12, har en vän-

Floby TK-Frökinds TK

tennis spelats rnellan

Floby TK och gästande Frökinds

Inge Klarqvist - Bo

TK, ett utbyte som uppskattades av
alla deltagande spelare. Tretton
spelare från varje klubb fick den
här gången spela men man räknar
med att utvidga spelarantal och
därmed också matchantal till kom-

fvarsqpn

8--1, George Edström - Kenneth
Palmqvist 8-1, Klarqvist/Edström

-

l, Anders
- Bengt Persson 8- l,

IvarssonlPalmqvist 8 -

Wetterskog

Egon Freij

-

Jonny Karlstedt 8-7,

Wetterskog/Freij - Persson/Karlstedt 8-0, Arne Andersson - Len-

mande utbyten. Förhoppningsvis

då till våren och hösten på uteba-

nart Rutman 8- I, Raimo Bredholm
- Håkan Karlstedt 8-6, Andersson/Bredhoim - Rutman/Karlstedt
8*2, Jan Almqvist - Kenneth

norna.

Floby TK som hållit på

l6-3

något

längre med sin verksamhet hade ett
något starkare och jämnare lag, vilket enligt tävlingsledq6en dels kan
bero på fördelen att hå en egen in-

Palmqvist 4-8, Ingvar Larsson Benny Brodd 8-3, Almqvist/Larsson - Palmqvist/Brodd 8-4, Jan
Karlsson - Bengt Georgs5on 8-2,
Kenneth Fogelström - Uno Karlsson 8-1, Karlsson/Fogelström Georgsson/Karlsson
8*1,
J an-Erik Hagström - Rolf An-

omhushall, dels på det senaste årets
idoga tävlingsspelet inorn klubben.
På trettondagen spelas en turnering där Flobyverken stållt upp ett
vandringspris. Där lottas spelare av

olika spelstyrka ihop till jämna äubbelpar och man spelar om poäng till
vandringspriset. Publik hälsas välkonrmen. Fri entr6.

dersson 5-8, Per Hallberg - Conny
Larsson 8-3, HagströmlHallberg -

Andersson/Larsson 8-il, Bernt
Karlsson-Gunnar Svensson 6-8.

mot Ulriceharnnshållet, Lastbilen

fredngsrrror6onen av en kom

från Falköping och r.id en

lostbil nära jåmvägsiivergången tvärgata rill höger körde Slui Slutarp. Mannen, en Slutarpsbo iarps-bon plötsligt ut framför
erhöll medelsv:ira fra kturer och Iastbilen vam förare inte hade nå-

remitterades Irån Falköpings gon möjlighet att hinelra strmsiukhus tilt KSS i Skövde där han manstötningen. Våglaget var för
f.n. vårdas.
tillfållet mycket halt och detta var
0lyckan inträffade c:a lO0 rne- sannolikt en hidragande orsak till
ler söder om järnvägsörergången olyckan.

INDUSTRIKORP I KINNARP
Kinneveds Skytteftirening har under
hösten 1975 genomfört en korpserie föe
industrilag i Luftgevåir, 17 tremannalagl
stållde upp och fördelades i 3 divisioiier. '
Serien blev en både rolig och spännande t'åvling och föreningen har nu planer på att starta en korpserie i Luftgevär
för familjelag, i februui t9?6.
,i
RESULTAT Div. I
1) Kinnarps Kontorsmöbler I, 1.,104 p*
äng (Claes Åkesson, L.-Å. Brodd, Henrik
Lindroth).
- 2) Diverse I, 1.387 poäng
Akesson, Gunde Johgnson, Crister ilohaNson).
3r Dverse II, 1.382 poäng (Giite Anderumn, Sven Simonsson, Bengt Åkes

(Torbjörn

son).

4t Kimrps Kontorsmöbler II, f.$?

poäng (Hans Centerstig, Bengt Larsson,
Valdemar Svensson).
5) Diverse III, 1.167 poång (Svante Wilgotmn, Jan Lindroth, Bo Johansson).
6) Hallängs Ladugårdsimedningar,
1.154 poäng (S.-O. Berglund, Tomy
Berglund, Yngve Nilsson).
?) Torvarm, 1.0{) poäng (Dan Simons

son, Giiran Silvander, Tommy Johans-

son)'

,9lf-ia-3i

DIV.

II

l) Br.

Carlssons Plastindustri, 1.268
poäng (G'itte Lindgren, Lrs Lindgren,
Steve Carlson).

2t Fredatrl I, t.199 poäng (Kl-G. Ahlt
Nils Classon, Evert Ahl).
'{
3) Kinnarps Kontorsmöbler III, 1.098
poänq.
4) fiverse IV, 830 poäng (tnf SGfr;byir

'

Per Lisbrandt, Rolf Reuterhagen).

DIV.

l)

Slutarps Kök

l,

nI

I

1.145 poäng (Rune

Johanssop, Sune Svedberg, Andersi
Ekerlidt.

2 Bil & Motor, 1.143 poän8 (Kennet'
Rehn, Gustaf Ekerlid, P'-E' tserglmd).
3) Fredahl tr, 1.074 poäng ( Crister Ru-.
neson. Stig Nero, Inge Ahl).
t
4) Slutarps Kök II, 1.067 poäng (Stig.
Arne
Johansson,
Lindgren, Conny
Karlsson).
5) Diverse 5, 1.065 poäng (Bo Nielsen, I
Bengt Claeson, Elon Lareson).
:
6) Slutarps Kök III (Bo Dahlsband';
LeImrt Karl6n, Giiran Grahn).

