
Julens och nyårbhelgens 
^1,

gudstjrinster i Kinneued -r'

Julen och nyårshelgen i Kinne-
veds pastorat bjöd på många och
vålbesokla gudstjänster^ På Frö-
kindsgården samlades man till jul-
bön på julafton. Majbritt, Anneli
och Jan-erik Johansson sjöng flera
julsånger och predikan hölls av kh
Hagnelud,

Julnattens mitlnattsmåssor i Vår-
kumla och Börstig samlade f'ullsatta
kyrkor: I Vårkumla medverkade
flickkören under Margareta Thors
ledning med flera julsånger bl.a' "O
Jesulein sriss" av J S Bach. Kh Hag-
nerud predikade, låste julevan-
geliet och utförde altartjånst.

Även i Börstig sjöng kören under
kantor Ewy Hanssons ledning flera
julhymner. Julens budskap förmed-
lades hår av kh Bertil Edvardsson,
sorn även predikade vicl den vålbe-
sökta julottan i Brismenc kYrka.
Även hår medverkade kören ttnder
Ewy Hanssons ledning.

I Kinneveds kyrka höils På jul-
morgonens högmässa. Kh Hagne-'
rud predikade och utförde altar-
tjånst Kinneveds kyrkokör sjöngi
under kanior Margareta Thors led-
ning gammalkyrkligt introitus,
"Stilla natt" av Gruber och "Det år
en ros utsprungen" av M Praetori-
us, Kyrkair vår mer ån fullsatt.

Goda kollekter inflöt till Fläms-
lätt. Annandagens högmåssa i Vår-
kumla förråttades av Bertil Ed-
vardsson.

Nyårsdagen hölls högmåssor i
Kinneveds och Börstigs kyrkor. I
Kinneved medverkade flickkören.
i Börstig erinrades om de under år
1976 i ftirsamlingen hädangångna
yarivd bibelord lästes och kyrkvår-
darna tände ett ljus för var och en
bortgångne.

Förutom böndagsplakatet före-
drogs {blkmängdsstatistiken. Båda
gustjänsterna förrättades av kg
Hagnerud.

Sönd. e Nyår hölls högmässa i
Vårkurnla kyrka där kh Hagnerud
Irredikade om "Dopet".

Trettondedagen hålls gudstjäns-
ter i pastori;te samtligå kyrkor.
Vid högmässan i Vårkumla med-
verkar flickkören och vid den tradi-
tonella ljusgudstjänsten i Kinnevad
sjunger kyrkokören, kg Hagnerud
predikar. I Brismene hålles hög-
måssa och i Börstig familjeguds-
tjänst i samband med söndagssko-
lans julsfest i prästgården. Båda
gudstjänsterna förrättas av Sten
Erik Svensson, Floby. I samtliga
kyrkor upphäres missionsoffer,

Helgens gudstjänster avslutas
med Kyrkans Barntimmars julfest i
Lokal Frökind I Sönd. e, Tretton-
dedagen. Vid familegudstjänsten
medverkar ftirutom barnen kyrko-
assistent Göran Carlsson, som pre-
dikar och kh Hagnerud.

Tilt ordf. i påstoratskyrkorådet
valders Carl-Arne Adgmsson och
till v. ordf. kyrkoherde Hagnerud.

Till ledamöter i FalköPings kon-
trakts ungdomsstyrelse valdes kyr-
koherde Hagnerud -och Majbritt
Johansson med Göran Andersson
och Brita Vilgotsson som ersättare.
Till ombud för församlings- o. pasto-
ratsförburidet och för pastoratets
löneboställen valdes Carl-Arne
Adamsson. Till revisorer för 1977'

valdes Erik Gustavsson, Slutårp'
Allan Johansson, Börstig. FiliP
Vingren, Brismene.

Den nyvalde ordf. avslutade
sammanträdet med en önskan om
gott samarbete och ett gott nytt år.

:
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85 år fyller den ?jan. flantbrukaren
Valdemar Johansson, Kinnarp'
Ftjdd i Luitra flyttade han tillsam-
mans med föråldrarna 1901 till
Siggagården i Slutarp, där han se-
dan var bosatt och verksam fram till
mitten på 60-talet, då han sålde
gården och flyttade till Kinnarp.
Iliistuppftidning var ett av hans
rnånga intressen och många ston
hnr gått ut från Siggagården, vilken
på srund av sitt läge var särskilt
svrtäsa- för dennä verksamhet.
Välde-a" Johansso.n har varit
hingsthållare under mer än ett
halvsekel och var på 4O-talet före-
ståndare för en av de största ar-
dennerhingststationer, inalles tre
st. som tillhörde Kinneveds m.fl.
socknars Hingstförening samt hade
en egetr hingst, vilka tillsammans
behickte närmare 400 ston under
ett år.

Han har varit föreningens sekre-
terale sedan 1939 och ordförande
och kassör sedan 1954. Då krisen på
hästmarknaden giorde sig mårkbar
trodde man ej ati föreningen hade
möjlighet att överleva, men genom
statens och hushållningssällskapets
bidrag till hingsthållningen har den
kunnat !öra det.

Valdemar Johansson har varit
rnycket anlitad som domare vid
körningst?ivlingar. Han har i många
år varit ftireståndare för Kinnevds
Lantmannaförening, ordför. i CP,
CUF'', RLf'och Kinneveds Skytte-
förening, där han bl.a. erövrat
Riksmedaljen med diplom, Skara-
borgs Skytteförbunds stora för-
tjånstmedalj i guld. Vid Riksskytte-
tävlingen i Stockholm 1919 vann
h:rn 600 m skjutningen med 5? av 60
möjliga poäng. Han har varit öre-
ningsmästare i 20 år. Han är heders-
ledamot i flera föreningar. Valde-
mar Joharsson har dessutom till-
hör:t Hemvärnet sedan 1940 och är
fortfarande med som veteran. Han
har bl.a. tilldelats Petri.medalien.

Pensionärsfest i Kinnarp
Frökinds GDV anordnar gn fest

för oensionärerna i Frökinds f.d.
kom-mun på fredag eftermidclag i
samlingssalen i Kinnarp. Pro-
pJrammet upptar bl.a. besök av
Snövit med dvärgar och Lars
Watrlberg medverkar med trumPet-
spel. - t/t-T| -

SLUTARP
En plats finnes på VÄV-
KURS, 60 tim. Start 10 janu-
ari.

Anm. och förfrågan till Eris
Kölby, tel. 361 65 el.
avd.exp.. tel. 162 50.

FRöTTIND
t/t

Barnfest i Kinnarp-Slutårp -}}.
SIF:s damklubb anordnar barn-

fest idag, lördag, i Lokal Frökind,

85 år

Kinnarp-$lutarp

Motionsgymnastiken för da-
mer och herrar börjar månda-
gen den l0jan. ki. 19.30 i Cent-
ralskolan, Kinnarp.
Alla välkomna!

Motionsklubben

F ö r s umlin gs dele ger a de

ualde rc)r orQfc;rande
De nyvalda församiingsdelegera-

de inom Kinneveds pastorat höll sitt
första sammantråde den 29 dec. i
Lokal Frökind, dår till ny ordf. ef-
ler Sven Andersson, som avböjt
återval, valdes Karl-Gustav Gus-
tavsson, Vårkumla. Till sekr. om-
valdes Erik Gustavsson, likaså v.
ordf. Carl-Arne Adamsson.

Till pastoratskyrkorådets leda-
möter för mandatperioden valdes
kyrkoherde H:ignerud, Lennart
Persson, Carl-Årne Adamsson,
Valter Oskarsson, NiIs Neuman,
Bengt Andersson, Göran Vingren,
Bertil Broberg och Olof Vester-
mark.

Pensionärsfest
fi i.rUj,ra"". pensionärerna i Frökinds gamla kommun till en triv-

,ä* utt".*iådag fredag ? jan',kl' 13'30 i Samlingssalen på Frö-

kindsgården, KinnarP.
ProgÄm av Snövit med dvärgar samt Lars Wahlberg på trumpet'

Gratislotterier. Kaffeservering'
välkomna! 

Frökinds GDv

Barnfest
ldag kl.'15.00

I Lokal Fröklnd

Lekar, dans kring granen m,m.
Tomten kommer, Saft o, kaffeservering.

Alla hjärtligt vålkomna!

th.ll" SIF:s damklubb



Vartofta Elförening
Kättilstorps Elförening
Gökhems Ellörening
Vilske-Kleva Ellörening
Marka Elförening

ett ytterligare sreg i det samarhele

m

sonl
till-

Ungdomat i

Kinneveds pastorat!
Du som är född 1963 och tidiga-
re är välkommen till Kyrkans.
Ungdom som startar vårterm. i
Lokal Frökind månd. 17 ian. kl.
19.15.

Silfverctrands Herrlriserinq. Kinnarp
Öppnas åter torsdagen den 20i 1 efter'en tids;i;kdom.
Öppettider: måndag 13-18, tisdag 13-18, onsdagar stängt,

torsdag 13-18, fredag 13-18, lördagar stängt.
Telefon 334 55.

R16TS
blå drag 1.400 mil
R16TS
blå 3.800 mil
R16TL
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R 12 Gomhi
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AB BIL & MoIoI
SLUTARP
Tel. 0515/333 30
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-67
Aukt. återförsäljare
för Renault.
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lnlormation till
EL-konsumenter på Falbygden

Föfjande el-föreningar har fr.o.m. 111 -77
genom fusion sammanslagits till

Falbygdens Elförening
Ekonomisk Förening

I

N. Åsarps Elförening
Slutarps Elförening
Grolanda Elförening
Asle Elförening
Torbjörntorps Elf örening

Samn-re"nslagningen innebär
påbörjades 1968, då ovan nämnda el'föreningar fick gemensamt

stånd för eldistribution inom området (områdeskoncession).

Huvudkontoret är beläget i Äsarp, dit Ni kan vända Er med eventuella
förfrågningar, tel. 0515/500 85.

Våra n'rediemmar hånvisas i övrigt till den informätionsskrift som nyli
gen utsänts.

VI HÄLSAR ER vÄLKoMi{A I DEN NYA FÖRENINGEN OCH HöPPAS PÅ ETT GOTT
SAMARBETE.

STYRELSEN

4
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Snöuitfinul hos r,6-a?.
Climtar från Frökind,

frökind,s cild,re
Go morgon!

Julen håller som bäst på att
dansas ut i alla stugor. I helgen
har jag varit tointe ivå dagar i
rad, Jag säger inte var någon-
stans eftersom det finns de som
inte vet vem tomten var. Behöver
ni nån tomte så bara ring! Jag har
tränat in hur en tomte går och
kan i stod sett aiia de fraser som
en tomte skali säga. Det är roligt
att vara tomte och se barnens re-
aktioner. En del vet inte om de
skall tro på tomten eller.inte -
men riktigt säkra på att det inte är
en riktig tomte det är de inte. De
håller en viss distans till honom,

*
Det finns andra som håller dis-

tans till mej. Utgivaren av tele-
fonkatalogen (Falköpingsdelen)
har petat undan Johansson i år.
Jag inköpie nyinkommen upplaga
hos Bengt i affärn och började
studera Kinnarpsavsnittet. Jag
fann,att Johansson Bo inte var
med. Jag läste en gång till. Nej,
dom hade glömt mej. Anledning-
en är tyCligen den att Bror i
kvarna skaffat sig två telefon-
nummer och så blev det fel i kor-
rekturet. Bror och jag har varit
närmaste grannar i telefonkata-
logen senjag flyttade hitut.

Jaså, du har skaffat dej hemligt
telefonnummer. Det säger mina
elaka vänner ironiskt.

-Sumrga kommer di i håg,
summa glömmer di.

Erinrar mej just de orden som
en gång en ortsförmedlare sa till
oss på redaktionen. Det var ruim-
ligen så att han skrev om ailt från
sin ort. Han skrev om dem som
fyllde år, han skrev om dem som
gick bort. Men när ortsörmedla-
ren själv en dag firade en stor
bemärkelsedag var det ingen som
tänkte på det. Och skrivaren
kunde ju inte gärna skriva något
vackert om sig själv.

*
Jeans- och boots-folket har sla-

git till hos Johanssons,I Enga ra-
der har. det kommit för att hälsa
på hos hästtjejen på andra vå-
ning. Redan i höjd med Luttra
har jag börjat förnimma tonerna
från popens värld och ljudet har
stigit allt starkare ju närmare Slut-'
arp jag kommit. Popljuden från
stereon har ackompanjerats. av
smattrande mopeder, som gått i
skytteltrafik mellan'Johanssnns
och Kiosken i Kinnarp. Chips är
dagens rätt bland ungdom i ton-
åren. Var jag gått i huset hai jag
trampat på chips och mötts erv
stora boots - det var liemskt vad.
storp fötter barn har nu för tiden.

Jeans- och bootsfolket är nog
annars ett snällt folk, gillar att
ostörda få höra skiva på högsta
volym, dricka cocacola, äta chips,
köra'moped, pratatööhi!äia chlps
ooh,gå'till "Mådisrs'rrär det är
"riv i orkestern".

Kramgoa låtar ärblä pyton.
Det skulle lillgrabben sagt. Det

säger han när han får fisk.
*

Januari är en svår månad. Det
blir ju så att man i december med
jul och allt nästan lever över sina
tillgångar. Januari blir eftertan-
kens månad. Och utgifterna ho-
par sig. Häromdan kom elräk-
ningen som skall betalas ftire den
19:e. Det tycker jag är ett oskick.
Räkningar skall man betala när
man har pengar, Och det har man

inte den 19:e. Det har man den.
27:e och 28:e varje månad. Sen är
dom slut. Bengt i affärn ska ha sitt
och Westermark på banken sitt.

Och,själv behöver jag en ny
rocK.

-Pappa, jag ser hur folk tittar
på dej. Du kan inte gå sån.
Barnen har: talat - tidigare har
frun i huset sagt sitt. Det har hon
sagt låinge. En ny rock är ett mås-
te.

- Så kan du väi köpa dej någ-.
ra byxor också. Det får man hö-
ra. Själv tyckerjag attjag har taj-
ta byxogför närjag håromkvällen
skulle berätta historien om hur en
nolrman gör när han knyter
skon. sprack dom runt om. Det
var ett par riktigt bra byxor, för-
resten,

*
Januari blir en svår månad.

Med många utgifter. TV-bilden
rullar, transistorradion går inte
längre att ratta in rätt kanal på,,
giödiamporna slocknar en och en
och till råga på allt exploderade
ångstrykjärnet i går. Bilen börjar
liksom frugan att bli'till åren
kommen och d"t behövs mer än
startgas för att ffi igång den och
katten har börjat käka tapeter.
Ja, som ni örstår behöver jag ext-
raknäcka som tomte för att få
ihop till livets nödtorft.

Trots dessa bekymmer har jag i
alla fall råd med att mata alla
småfåglar. Dom får kämpa Fjr att
överleva. Några brödsmulor
hjälper dom att klara sig. Tänk på
det, men tånk också på att ge
dom mat med iämna mellan-
rum. Intill vi ses nästa gång. Ha
det så bra.

Jeans- och bootsfolket 11älsar.
BÄSSE

FRÖKIND
Vi hälsar alla våra cirkeldelta-
gare, medlemmar och övriga
intresserade välkomna till Ftö-
kindsgårdens samlingssal
torsd. den 20jan. kl. 19.30.
Den kände sångaren Jonny öst
medv.
Kaffeservering.

-Det roligaste är att besöka de gamla, sa Snövit och hjälpte till att
servera på Frökindsgården.

De uppskattar alltid det vi gör.
Det samma tyckte duktige Lars

Wahlberg som trakterat trumPet
för tredje säsongen i rad och fått
en viss rutin.

-Det bästa är att speta fbr Pen-
sionärerna. De lyssnar och tycker
om det man spelar.

Zelof Larsson, arrange-
mangets aiit i allo, tYckte så här
efter 20 års erfarenhet av Snövit:

-Intresset för det här har ökat.
Allt fler vill boka oss och det visar
att Snövit har en uppgift att fylla.
Det är bara synd att inte ar-
rangemang av den här typen
sprids över hela året, i synnerhet
hos de äldre.

Snövit. Madelene Bohiin, och.
hennes dvårgar gjorde På freda-
gen sitt sista framträdande fQr
å.tttta ta.ottg genom eti besök
hos de äldre på Frökindsgården.
Sammanlagt har de söta flickorna
eiort ett 10-tal framträdanden och
äatt publik i alla åldrar På olika
platsur. På fredagen deltog inte
_Femklövernp. g. afl erabortovaron
under jullovet men Snövit med
ftilie biträdda av tumPetaren
Lars Wahlberg, svarade ändå för
ett fint och stämningsfullt Pro-
grarn.
-Allt har varit jätteroligt sam-

manfattade en glad Snövit efter
framträdandet. Särskilt roligt har
det varit att siunga för de gamla.

Julen dansades ut i Lokat Frökind på lördasen; Alla
inuesserade unga vår inbjudna av Slutarps IF:s damklubd Håkan
Silvander ackompanjerade på dragspel till de olikajullekarna och efter
servering av saft, bullar rn.m. kom tomten på besök. Alla barn fick
var" sln godispåse.

€riF
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KINNARP
Barnfest i Lokal Frökind

lördagen den 15jan kl. 14.30

Dans kring granen, filmförevisning.
Tomten delar rrt gottpåsar till barnen,

Alla hjärtligt välkomnal 
*tF:s Damkrubb

Silfverstrands Herrfrisering, Kinnary

Öppnas åter torsdagen den 20/1 efter en tids sjukciom.
Öppettider: måndag 13-18, tisdag 13-18, onsdagar stängt"

torsdag 13-18, fredag 13-18, lördagar stängt,
Telefon 334 55.



CIRKELSTART
Ytterligare några deltagare finns det plats för i töijande cirk-
lar.

- SLÄKTFORSKNING Falköping

-SYKURS (dag o kvällstid) Kinnarp
-BlLDVÄVNAD Kinnarp

-BATIK Kinnarp
-SILVERSMIDE Kinnarp

-SY DIN EGEN FOLKDRÄKT Kinnarn

Träd in i cirkeln och känn dig välkommen.
Ring och anmäl dig redan nu. tel. 33172, 11359, 13642

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksam het
Politiskt o.ch religiöst obunden. Öppe., för alla.

Kinneved-Brismene
C, CKF och CUF
håller årsmöte på KinnarPs
Pensionat fredagen den 21.f
19?? kl. 19.30. Program: för-
handlingar, kommunal infor-
mation av Carl.Erik Gabriels-
son. Kaffeservering. Bingo.
Välkomna!

FRöI(|ND
Frökinds GDY

anordnar fortsättningskurs i
gammaldans med början i dag i Lo-
kai Frökind. glvrj -

BordtcnniJ
Noira Västgöta /

Xivo-Larv 4-6
Iärpås-Hörnebo 5-5
libo-Kinnarp 4-6
Edsvära-N. Härene 3-6
[Iömebo
Kinnarp
libo
-W
Iärpås
Y. Härene
ldsvära

871
8 6, I
7 22
730
822
830
810

0 4?-15 15

1 41-23 13

3 34-31 6

4 27-35 6
4 30-40 6
5 26-36 6
7 m-45 2
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JUlen danSaCles llt i Lokai Frökincl i söindags. Det är många som dansat ut julen härote,. och

ä";hn gången var det Kinnarps IF:s clamklubb som stod bakom arrangemanget, som bjöd på dans kring

;;;";;, f;i*f?r"uir^i.,g och sen kom tomten. F ör musiken till dansen stod östens.

Dagmamma
önskas i Kinnarp eller Slutarp
till Therese 8 mån. fr. 1 mars 10

vardag. i mån,
Elisabeth Angrimer.
Tel. 336 93.

I(lart Bennv
till Ki.nrrarp1#'

Så har Kinnarps IF klarat av
förhandlingarna med IFK Ti-
daholm angående Benny Carl-
qvists övergång? som nu alltså
är klar. Benny återkormer
dårmed till KIF, som har var
spelande tränare för under la-
gets senaste div, IY-såsong.
1974, trIan blir förstås en fin
förtärkning för lageto med sin
stora rutin och kunnighet, Han
är oekså en ffn allroundspelare.

SLUTARP-
KINNARP

Söndagsskolstart!

Slutarps Missionshus
sönd. 9.45

Kinnarps Missionshus
sönd. 9.45

19.00 Väckelsemöte. Roland
Kurt m. fl.
Välkomna!

Sparta-Kinnarp 7-14
(3-71

Kinnarps Kontor med en man
kort körde fullstiindigt över ett
orutinerat och resignerat Sparta.
Trädetspeiarna kastade .bort
massor av bollar på onödiga skott
istället för att Rirsöka skapa luc-
kor i kinnarpsfiirsvaret. När sedan
bollvirtuosen Thomas Wester
berg i Kinnarp fick fria tyglar, ja
då kunde det hela bara sluta på
ett sätt -- se ovan. Förutom \{es-
terberg skall också Thornmy Pet-
tersson i försvarsväg och Stefan
Johansson nåmnas. Hos Sparta
förtjänar ingen spelare godkänt,
för till det var rnan alldeles för
ihålig. Målgörare SFarta: Siätan
DanieJsson 3, Leif Bergsten 2
samt Kjell-Ove Gustavsson och
Arne Hedman I var. Kinnarp:
Thomas Westerberg 6, Bengt
Andersson, Jan Johansson,' Ste-
fan Johansson och Thommv Pet-
tersson 2 var. afÄ-V.

Bilupplag 
"),*i Kinnarp

rnåste bort
Nåra stationen i Kinnarp har

ett bilupplag våxt upp och
hyggnadsnåmnden i Falköping
har länge haft upplaget under
uppeikt. Man har gjort fleru på-
stölningar eftersom upplaget
ser ekråpigt ut och ligger cent,
ralti samhållet. Menpåstötningar
har inte hjålpt och nämnden
vänder sig nu i stälet till SJ,
som äger marken. för åtgärdei.

Ssk-start UA'>)-
På söndag startar söndagssko-

lorna i respektive missionshus,
Förutvarande och nya elever häl-
sas välkomna. På kvällen hålles
väckelsemöte i Kinnarps Mission-
hus med sång och vittnesbörd.



Prisutdelningsfest på
Tå,ngauallen *h-T'
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Kvartetten som tränat mest: Lars-Ola Johansson, (Jlfoch Stefan Brage
samt Magnus Lundgren,

Slutarps IF:s Ungdomssektion
hade på torsdagskvällen prisutdel-
ningsfest i klubbstugan på Tång-
avallen. Det var också upptakten
till årets fotbollspel och ett SGtal
unga kom till stugan. Festen inled-
des med två tecknade filmer. Så
följde information av tränaren In-
gemar Ung. Som traditionen bjuder
i de hår sammanhangen hade

'SIF:arna också korv och festis till

alla innan D-juniorerna lick motta-
ga var sin sportväska för sina pres-
t?tioner (B-juniorerna har tidigare
fått sina). De som tränat flest gång-
er prisades också och de fyra fliti-
gaste var Ulf och Stefan Brage,
Magnus Lundgren och Lars-Ola
Johansson.

Det var en kul eftermiddag för de
unga, som numera är riktigt många
i Slutarpsleden

'från Kvrkerör och Stenstorp studerar hasch på ANT_kursen.

f*:laocvtrl,re,t)
SuwQta_
!.,JeSlov16

I{innarp
pa
[fannover-

at

INASSAN
ÅB Kinnarps Kontorsmöbler

och Hermanderc Merallindustri
i Töreboda är de rvå Skara_
b_orgs{öretag som deltar i årets
Hannoverrnässa, världens srör-
sta llerbranchmåssa, Den öpp_
nar den 20. april gch öve. 4.4d0
ulstaillare fnån 35 nationer del-
rar. IOB av ustållami ör sverr
ska.

ichack 3!' E)
Falbygdealliairren

Resultat från rond fyra i lagmatcher-
na. Falköping I hade frirond.
Stenstorp-Kinneved 3-2

1) Yngve Gustavsson - Jan-Ola Leifler
1-0; 2) IIenry Gustavsson - Alf Kjellan-
der 0--1; 3) Paul Hermanson - Kjell
Lenmrtsson 0-1; 4) Gtirm Lindelöf *
Rune Lentrartsson 1-0; 5) Gunnar Gyn-
nemo - AkeHemanson l-0.

Serietabellen eft"r .oncl-fvra 
-* *

Falköping tr
Kymbo
Floby
Falköping I
Kinneved
Stenslorp

4301 613,0
3300 611,0
J

4
3

113 8,5
11 3 7,5
03 2 7,0
02 2 6,5
03 2 6,5Smdhem r 4

Nästa rond vecka 7 med ftiljande mat-
cher: Falköping tr-Stenstorp, Floby-
Kymbo, Faiköping l-Sandhem, Kirine-

Tack för väskorna som vi fick, säger glada unga SIF:are

ved frirond



Div. I Seniorer
Skövde shg-Fredsberg 1{X)9- 1G}4
Skara-Tibro 1015-10?8
Skövde Gm.-Hang.Lundsbr,

1049- 1068
Falköping- Kinneved 1091- 1026
Mriestad-Siiöy-Od. 1071- 103r

Skövdeskg. 3 3 0 0330? 0
Falhöping 3 3 0 03259 6
Mariestad 3 3 0 03244 6
'Hang.Lmdsbrunn 3 3 0 03203 6
Tibrc 3 3 0 03194 6
SkövdeGun. 3 0 0 33122 0Fredsberg 3 0 0 38105 0
Skua 3 0 0 33102 0
Siirby-Odensberg 3 0 0 33ffi9 0
Kinneved 3 0 0 33002 0

I)iy. II Seniorer
Fredsberg 2-Falköping 3 495-508
Tibro Z-Falköping 2 48l9-5?P,
Skara 2-Skövde Sport 516-532
Axvall l-Awall 2 50?-470

'- Hang.Lurdsb. 2-Tived 1488-484

8Ä-q-

Div. J Juniorer
Axvall 2-Sörby-Od. r 593 -587.
Axvall 3-Axvall I 586-595
Fredsberg-Falköping I 594-590
Skaa l-Axvall5 588-576
i{xvall 4-Falköping 2 5?5-588

Axvalll 3 3 0 01784 6
Awall 2 3 3 0 01??5 6
Falköping1 3 2 0 r1775 4
Skaral 3 2 0 llTM 4
Fredsberg 3 2 0 11758 4
AxvallS 3 1 0 21761 2
Falköping? 3 1 0 21755 2
Axvall4 3 \ 0 21728 2
Sörby-Od. 3 0 0 31754 0
AxvallS 3 0 0 31720 0

Div. II Juniorer
Skövde skg. l*Falköping 3 590-587
Mellby 2-Axvall 6 563-5?7
Skua Z-Mellby | 5U*562
Kinneved l-Kinneved 3 580-568
Kimeved 2-Tibro 575- 570

Skövde skg. I
Kinneved 1

Axvall 6
Kinneved 2
Falköping 3
Mellby 2
Skara 2
Tibro
Kinneved 3'
Mellby 1

3

J

2

3

3 0 0176?
3 0 01751
3 0 01744
3 0 01729
I 0 21?31
| 0 21712
1 0 21709
0 0 31722
0 0 31703
0 0 3167?

6
6
b
6
2
z
z
0
0
0

Div, III Juniorer
Mullsjö l-Mellby 4 587-551
Mellby 3-Tived 1534-5@
Falk. 4-Vartofta 1 568-556
Axvall 7-Siirby-Od. 2 571-558
Vatofta 2-Mullsjö 2 580-583

Skövde Sport 3
Falköping2 ,- 3
I{ang.Lundsbr.2 3
Axvall 1 3
falköping 3 3
Fredsberg 2 3
Tibro 2 3
Tived I 3
Skara 2 3
Axvall 2 3

3

?

2

0
0

0 015?6 6
0 01547 6
0 01467 6
0 11514 4
0 2t503 2
0 21485 2
0 21478 2
o 2r4M 2
0 31479 0
0 3. r48r 0

0 01488 6
0 01479 6
0 11489 4
0 11489 4
0 1 1,1i15 4
0 11434 4
o 21352 2
0 314?7 0
0 3r,l{)6 0
0 31406 0

0 01524 6
0 01320 6
a 7M32 4
0 11371 4
0 2t355 2
0 21339 2
0 2 r3?Å. Z
0 21305 2
0 2t2r0 2
0 31189 0

Mullsjö I
Axvall 7
Tived 1

Falköping !
Mullsjö 2

Vartofta 1

Vartofta 2
Mellby 3
Mellby 4
Sörby-Od. 2

3 0 01?59 6
3 0 01734 6
2 | 01737 5
2' 0 11701 4
I I 11?53 3
1 1 r1695 3
| 0 21706 2
0 1 21411 1

0 0 31633 0
0 0 3163:t 0

0
0

0 01728 6
0 01703 6
0 01700 6
0 11667 4
0 21685 2
0 2 1555. 2
0 2rs53 z
0 2L547 2
0 31620 0
0 3148? 0

Div. III Seniorer
*irby-Od. 2-Vatofta I tl84-459
Fredsb.Oldb. -Mellby r 46il*500
Skara 3-Kinneved 2 517-492
lledsberg 3-Tived 2 481-491
Mullsjö 1-M.C.Arla 4&l-486

Mullsjö 3 3
Mellby 1 3 3
SkaraS 3 2
Tived 2 3 2
Siiirby-Od. 2 3 2
Fredsbergs Oldb. 3 2
Vartofta I 3 f
Kinneved 2 3 O

M.C.Arla 3 0
Fredsberg 3 3 0

?

3

3

I

Div fV Seniorer
Tibro 3-Siiirby-Od. 3 4{i1-464
Mellby 2- Vartoft a 2 443- 453
Skara 4-Skövde skg. 2 422-504
Horn l- Mariestad 2 4/,8- 451
Fredsber! 4-Horn 2 389-435

Div. IY funiorer
Mellby 5-Skövde skg.2 524-581
Mellby 6-Sörby-Od. 3 506-561
Vatofta 4*Kinneved 5 565-546
Kimeved 4-Tived 2 549-558
Vartofta 3-Skara 3 574-508

Skövde skg. 2
Horn 2
Sörby-od. 3
Mariestad 2 :L
Tibro 3
Mellby 2
Vartofta 2
Hom I
Fredsberg 4
Skaa 4

Skövde skg. 2
Tived 2

Vstofta 4
S<irby-Od. 3
Vartofta 3
Mellby 6
Kinneved 5
MellBy 5
Kinneved 4.
Skara 3

?

3
J

3
3
3
3
J

3
3

J
3
t

3
.3

2

e

Årsmöte -
Årsfest

för egna nredlenrmar
i Lokal Frökind fred.11febr. kl.19.OO.

Förhandlingar - Supå
Dans: PER.IilGES orkeater

Bindande anmälan till tel.: 331 04, 333 04, 332 85 efter 17.00
senast måndag.7 febr.

VÄLKOMNA! STYRELSEN
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PRIMA BYTESBILAR

Renault 16 TS -76
bE, t.a00 mil
Renault 16 TS -74
grön, 2.900 mil
Renault 16 TL -75
grön, 3.000 mil
Renault 16 TL -73
vit. 4.800 mil

Renault 16TL -72
blå. 8.000 mil
Renault 12 Combi -76
gul, 1.100 mil

Renault 12 Combi -75
grön, 2.200 mil
Renault 12 TS -76
orange, 550 mil
Renault '12 TS -75
röd, 4.400 mil
Renault 5 TL -76
grön, 1.700 mil
Renault 5 TL -74

.orange, 3.400 mil
Renaull 5 TL -73
blå, 3.900 mil
Renault 4 -75
gul, 2.200 mil

Renault 4 -74
grön, 4.500 mil
Renault 4 -71
gul, 5.300 mil

Volvo 145 -72
grön, 9.100 mil
Valvo 142 -74
röd, 4.400 mil
Volvo 144 -69
vit, 15.000 mil
Volvo 142 -68
grön, 10.000 mil
Opel Rekord -74
vit, 9.500 mil

Opel Rekord -69
blå, 13,000 mil

Opel Kadett -69
gul, 13.000 mil
Volvo Amazon Combi -67
vit,9.800 mil
vw 1302 s -71
grön, 7.200 mil
vw 1500 -67
blå, 15.000 mil
vw 1200 -61

blå, 12.000 mil
Peugeot 204 CombiD -72
grön, 7.500 mil
BMW 2002 -68
grå, 11.500 mil

Mercedes 190 -65
brå

Ford 17 M -62
blå, 13.000 mil

Oao

AB BIL & MOTOR
SLUTARP Telefon 0515/333 30"

aukt. återförsäjare för Renault
- världens största tillv. av framhj.drivna bilar.
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Kin neved
Församlingsafton i Axiorps
Förs.-sal fredagen den 4,febr
kl. i9.30. "Vi bilar till Polen",
kyrkoass. Gijran Carlsson.be-
rättar i ord och bild.
Alla välkomnal

rnIrantngstest

7r;, Ståarp'lb.
På tisdag kväll blir det en impro-

viserad.fotbollsmatch på tränings-
phnen ! Kinnarp mellån SlutarfA
och B. Det är för att få lite omväx-
ling-tilI. träningen. Samling sker
18-30 och matchen som speläs 2x30
minuter startar på vanlig tränings-
trcl.

Så..här tänk-er sig lagledningen till
en oorJan att tormera trupperna: A:
9ve _Karlen, Bengt Ändersson,
pan-Olq Sand6n, Tony Skoglund,
I,nge _Karlsson, Gunnar Kielldn,
Ake_Brandt, Martin Lindroth, Jan
Lindroth, Bosse Lund. Thomas
Stomberg, Håkan Andersson samt
Roger Peders6n. B: Ulf Karlön.
Bengt Hermansson, Thomas Rehn,
Jan-Ove Kjellander, Roger iA,ni
dersson, Tgmmy Erlandsön, Leif
-Siensson, Kjell Karlstedt, Håkan
Sarlstedt,- Ingemar Ung, per
Brandt, Christer Stenqvist,- Mikael
sko-glund, Kenneth Andersson,
Etefan Ekman och Jan Andersson.
Efteråt samling i klubblokalen.

Kinnarps
l0GT-l,lT0
Fötening

håller årsmöte. i NBV-salen,
Kinnarp fredagen den 4 febr kl.
r9.30.

Tävlingar, servering m.m.
Alla välkomna!
Styrelsen.



B'OTMLINGNNS NAG fr
{u't'VILr.NNSUCCr,d.

- Yilken eucc,6 ! Så rarnmanfa ttar hallsförestån-
daren Kent Kyrk i Fslköpings Bowlingcenter den
nya given Bowlingens dag, som anordnades i alla
landets hallar på söndagen. Masaor av månniskor i
de mest skiftande åldrar kom på besök till hallen
och bowlingen fick hårigenom en verkligt fin PR.

-Jae lick nÄstan köra bort folket från banorna
ftir att kunna etäda upp tills tåvlingsspelandet

bör'jade på eftermiddagen, säger Kent Kyrk. Det
rrbctet måste dock ha varit etr kärt besviir ftir
honom.

Tio instruktö.u. f"ttns i arbete under dagen och
man lärde irt bowlingspelets grunder och {inesser'
Maskinerna visades oekså upp, något som givetvie
var mycket intreåsant för besökarna.

W.T./1
Lenterdrsmöten
Kinneveds CKF har hållit årsmö-

te på Kinnarps Pensionat. Ur års-
berättelsen kan nåmnas att 10 pro-
tokollförda möten Mllits, Vidare
hav anordnats blomskottsauktion.
naturstig, filmafton, adventskafre
och luciafest. Vid de sistnämnda ar-
rangemangen upptogs kollekt ti[
Lutherhjälpen och den inbringade
1.021 kronor. Två studieresor per
buss har anordnats. en till öiånd
och en till "Gammelvala" i Värm-
land. En studiecirkel är avslutad
.och handlade om Öland och en på-
börjad cirkel heter Väslergötlands
flora, båda under ledning av Ro:
land Nilsson.

Förhandlingarna inleddes med
en kort parentation över nyss av-
lidna medlemmen Thea Hallagård,
en av pionjårerna i avd. Hennes
mirure hedrades med en tyst minut,

Ny i styrelsen blev Karin Hjortså-
ter som v. sekr, efter Berit Olsson
som flyttat. Styrelsen i övrigt om-
valdes och består av ordf. Margot
Pettersson, v. ordf. Ingrid Olsson,
sekr. Birgitta LagersFand v. sekr.
Karin Hjortsäter, kassiir Eva Karl-
stedt, bih, k Rut Persson, Styrelse-
suppl; Barbro Andersson och Anna
Lindberg. Studiesekr. Inga Lars-
son och tävlingsledare Karin lfiort-
säter. Revisorer Dagny Silvander
och Inga Larsson.

- Efte_r ftirhandlingarna ftiljde kaf-
fesamkväm gemensamt med Cen-
tern och CUF, Carl-Eric Gabriels-
son informerade om kommunala
frågor,

*
Kinneveds CUtr' har ha& årsmöie

på pensionatet i Kinnarp då bl.a.
följande val ägde rum: ordf. Leif
Lennartsson omval, sekr.. Elisabeth
Lagerstrand, omval, kass. Pia Jo-' hansson, nyval, v, ordf. Ingela An-
dersson. omval. v, sekr. Ann-Mari'
Lagersband, nyval, v, kass. Mats
Lindberg omval, tåvlled. Annika
.Giiransson, nyval, progr.led. Ingela
Andersson, omval, suppt Siu/
Thorstensson, nyval,-Yngve Karls.
son omval, Thomas Äkerblgm, ny-
val.

/rrsmötet hö[s tillsammans med
centern och CKF.

Familjen Andersson från Kinnarp tillhördede många bgsölarna på Bowlingens dag.'Fr.v. mamma' Elsie'
barnen Benny och Christina samt pappå Gösta. (Foto: FIÄKÄ)

Kinnarps lF
Kvarlalsmöte måndagen d. 7

febr. 19.30, Klubbstugan
Kinnemo.
Välkomna!

Pensionärer i Frökind
Fotvård å Fröklndsgården den 16, 1?, o l'8 febr,

Ring 116 49 för tidgivning,

Skol-
materi

IIIfRRA VÄSTGÖTA

Tivo-Järpås 6-3
Lanr-Edsvåra 6-3
Hörnebo-Kinntrp uppski.

Falköping Hörnebo
Kinnarp

Järpås
Larv
N. Ilärene
Edsvåra

r0 I I 059-1?19
10 8 I 153126U
9 3 2 442-40 I

10 3 2 _5 39-49 8
10 4 0 634-50 8

r 9 3 0 629-42 6

10 I 0 925-57 2

M: potatisbullar, lingon, rå mo-
rot, skinkskiva. T: st. fisk el. gratin,
stuv. spenat, potatis. Q: ärtsoPPa'
miuk östsmöräås, fruEt' T: Parn-
biiT, potatis, sås, vitkålssallad. F:
studiedag.

i;-:.
KINNARP
KIF:s damklubb hålle1årsmöte
på pensionatet månd1' den 14

febr. 19?? kl. 19'30

Välkomnal
Styrelsen



Sluta
s/a.-t'

SWelr'egod,s
bortömo,i
SJ ttifular
4OO.OOO|r;r
SJ tjönar 4O0,O0O kr på att

dra in st)'ckegodstrafiken i
Stenstorp och Floby, vagnslast'
trafiken från SlutarP .samt
st1'ckegodsinlämningen i AsarP
6slr $J viU ha dessa tralikinsk'
ränkningar genomförda i sam'
bandmed tidtabellskiftetden 22
maj. Falköpings kommun har
fåti tilfätle att lämna ytterliga'
re synpunkter med anledning
av besluten om inskrånkningar
i SJ-trafiken och som tidigare
att inga inskränkningar får ske
innan 1972 års trafikpolitiska
utredning år klar.

Kommunen hånvisar till läns'
styrelsene yttrande i frågan'
Stenstorp och Floby lätorter
har starka positiqner eom indu-

stri- och seliceorter, anser
länsstyrels'än som hävdar att det
är oacceptabelt atr styckegodö'
trafiken i dessa orter tas bort
och att stationerna avbeman-
nas. Länsstyrelsen menar också
att den minskade tilllörseln av
gods år SJ-: eget fel.

Komrnunen hänvisar också
till Kommunförbundet som fö-
feträder en liknande uppfatt-
ning i frågan, Inga nedlägg-
ningar innan man sett några
förslag om den framtida trafik-
politiken,

Därför vill nu Falkö'
pings kommun att regeringen
undanröjer SJ:s beslut att lögga
ner godstrafiken vid nömnda
ståtioner inom kortrmunen.

Vintairrte!
Ett fåtal nya Renault av 77 åns modell
fortfarandä tiU 76 års priser.
Tffilkommen in och provkör!

Klädlastad
Io - rrangtra(lare
nära ta eld

En värdefull last med kläder var
på måndagsmorgonen nära att an-
tändas sedan bromsarna på ett
långtradarsläp gått varma strax sö-der om $Lrnarp, Långtradaren,
:.om^val pl v-gg tiil Falköping från
.rjorås, hade tätt^något fel på brom_
sarna redan i Äsarp men örst i
Kinnarp.-lyckades en förbipasse_
rande bilist-göra chauffören upp
mårhsam på att allt inte stod rätt I

til[. Falköpings brandkår larmades. '

'lrots att rökutvecklingen ett tag
var mycket kraftig kunäe ekipagel
tortsätta sedan bromsarna setts
över på en verkstad.
t:-r . - vLLrEarretter ::6.
inbrottsbyte '

. T..I r\rnnarp
^.Cigarretter och en miniräknere
tor^ett samrnanlagt belopp av c:arrru ltr, stalr vid ett inbrott i Ar_.
vrdssons Spcceri & Diverseafför i
,lrnnarp under natten mellan
rordag och söndag. Tjuvarna har
lagit-s_ig in genom ått b{fra upp
entr6dönen. Tydliga. spÅr skvåi_
r_ar om att gärningsmännen blivit
skrämda och lämnat affCren i pa_

"*. _8",ffcklarnpa tåg t.ex. på
g_otv€t och lyste då inbroner upp.tåcktel. Förutom cigarreEerna
oeh miniråknaren har eventuellt
några tvåiar stulits, polisen har
inga spåt ånnu,

Div II Jun
Skövde skg - Skara 2.584-"56T
Kinneved 2 - Axv. 65?3-590
Mellbv 1 - Kinnev. 1 550-S89

' Falk. 3- Mellby 2 585*56?
Tibro - Kinnevbd 3 5?4-884

Skövde.skg.1
Kinneved I
Äxvall 6
Kinnevd.2
Falk.3
Skara 2
Mellby 2
Kinneved 3
Tibro 1

Mellby I

5 5 0 0 293410
5 5 0 0 292310
5 5 0 0 291610
540128828
330229066
510428502
510428402
510428542
500528640
50052?760

Div III Sen
Sörby-Od 2 - Skara 3 482-498
Mullsjö 1 - Mellby I S0S*500
Kinnev. 2- Fredsb. B 494-4gt
Vrtofta I - Fredsb. Oldb. 4?3-4?6
MC Arla - Tived Z 459-495

Mullsjö 5 S 0 0 ZS19 10Mellbyl 5 4 012481 &Fredr.Oldb.'S 3 1 I 2J8? TSkara3 5 3 0 Z,?486 6Tived2 5 B 0 Z 2,169 6Sörby"Od.r 52tZZgg4S
Vtrtoftåt .S a 0 3 2868 4Kinnevedz S 1 O 4 Z4tZ zMCArla S I 0 4 Z34S zFredsbergS .S 0 0 5 23SZ 0

. Dir IV J*r.
Mellby 5 - Vartofta 4 523-i6?
Vartofta 3-Sörby Od 3 568_559
Kir:nev; 5 - Kintrev. 4 4??_559
Skövde 2 - Mellby 6 S83_506
Skara 3 - Tived 2 530_ST1

Skövde skg.Z
Vartofta 4 '
Tived ,2

Vartofta B

Sörby.Od,3
Mellby 5
Kinneved 5
Kinneved 4
Mellby 6
Skaa 3

5

5

5

5

5

)

0 2902 l0
0 2838 10
1 2856 8
2 28i0 6
3 2789
ö ldDl
o zo&

1 4JJJ
5 2533

K"in narps
M issionsh us
Söndag kl 11 Gudstjänsl, miss.
Eskil Aiberfsson, Rcland Jo-

l

0
0

0
0
0

0
0

t)

0
0

Kinneveds

Jaktvårdsförenino
håller
årsmöte och prisutdelning på
Kinnarps Pensionat toisdagen
17.2 kl. 19.00.

Styrelsen.

ffiNAULT
AB BIL & MOTOR

SLUTARP Telefon 0515/333 30
. aukt. återförsäjare för Renault
- världens,största tillv. av framhj.drivna bilar.

hansson,
Välkomna!

\?-{l.-Tt'

MASKINARBETARE
erhåller omg. anställning

AB Kinnarps Kontorsmöbler
Tel. 0515/333 70 Berndt Bertilsson efterfrågas.

Bordtennir
tz_l?--il.

Kinnarp-NHärene2-6
Ola Jarlsson - Sören Åkesäter l-2,

Jonny Karlstedt - Magnus Åkesiiter
2-0, Kjell Karlstedt - Evert Larsson
0-2, J Karlstedt - S Åkesiiter 0-2, O
Jalsson - E Larsson 0-2, K Kalstedt -
M Äkesäker 2-0, K KrlstedtiJ Kul-
stedt - S Äkesåter/E Larsson 1-2, J
Kalstedt - E Larsson 0-2.FRöT{IND

Klts:s damklubb lz/"'n'
i.Kinnarp^ håller årsmöte på pen-
sionatet.på måndag. Medlemmarna
nalsas valRomnå-
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Kyrkans Barntimmar i Kinne-
ved ordnade häromdan en trevlig'och annorlunda utfärd lör bar--
nen. Man bjöd på slädftird efter
häst, och eftersom väderguden
var på sitt allra bästa humör r:ch
bjöd på ett strålande solsken, var
förutsättningarna de bästa tänk-
bara. Och för barnen var det för-
'stås en alldeles speciell upplevel-
se, att tvst och fridfullt glida fram i

ett vintiigt, soligt landikap. Kyr-
kans barntimmar träffas en gång i
veckan med en örmiddags- och
en eftermiddagsgrupp på vardera
c:a 15 barn i åldern 4-5 år, och
bedriver en form av lite mera ak-
tiv söndagsskola på vardagarna,
kanske man kan säja. Och den
här dagens träff kommer nog att
sitta kvar i barnens minne ett bra

i- 
- - 
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nu!
fortfarande finns några 77 ärs Renault kvar till ?6 års priser.

!älkommen in!
Yj har dessutom ett stort urval begagnade bilar.

WNENAULT
AB BIL & MOTOR

SLUTARP Telefon 0S15/B3g 30
dukt. återförsäjare för Renault

- världens största tillv. av ffamhj.drivna bilar.

i:::ii:,|;i:,;i;:,,1,:,i

,:: l:::::::::: :Ji:ll:::l::..1:

Klart för slä4färd med Aiex vid tömmarna

::::|...::.::

it:i.&i,,

iag framåt. Redan strax efter kl
nio var det förmiddagsgruppens
tur att bli insvept i filtar octrfällar
och nedpackad i slåden, och så
startade färden med Bonettas vil-
liga draghjälp, och dirigerad av
Alex Johanssons vana händ. Bo-
netta är en av Alex båda arden-
nerhästar, som han använder i
sitt dagliga arbete hemma på
gården i Hallsäng. Kinnarp. upp-

född som flaskbärn av Alex.- iå
deras gemenskap med varandra
sträcker sig över många år. Alex
själv, är.77 år snart, och Bonetta
äl i1rle heller så ung. Men en släd-
färd roade dem båda. Och för
barnen väntade saft och bullar
när de återvände. På eftermid-
dagen var det dags för nästa
grupp av förväntansfulla ungar.



Vattenprohlern reå Falb

För salt vatten i
Kinnarp-Slutarp
Vartofta "sinar)),vlz-D.

Vattnet i Slutarp-Kinnarp är av.så dålig kvalitet att
vattenreningsverket idag står inför en ornöjlig uppgift.
Det går inte längre atf få bort kloriderna, d.v.s den
höga salthalten. Vattnet är dessutom rnycket kalkhal-
tigt och osedvanligt hårt.

. Vattnet i Vartofta inger också
bekymmer. Det räcker inte till
och vid en läcka eller under'toppbelastning tar vattnet slut i
Vartofta. Någon reservoar för
magasinering av vatten och ut_
jämning av nivån finns inte. Ett
bra vatten är ett primärt kravtrån medborgarnas sida som
kommunen måste uppfylla. Situ_
ationen blir för Vartofta och Slu_
tarp-Kinnarp alltmer prekär och
allt mer tyder på att enda chan_
sen att lösa problemet är att byg_
ga ut Vättervattenledningen hit.
Ett sådant Itirslag finns också. i
skiss på gatukontoret idag _ en
ledning till Vartofta och ivilling_
samhällena Slutarp_Kinnaro från
en högvattenreservoar meå vät-
tervatten på Ällebergskanten.

Driftsingenjör per_Uno Hal_
dorsson informerade hälsovård_
nämnden på måndagen om vat_
tenproblemen i framför allt Slu-
tarp-Kinnarp. .

- Vi har tagit referensppov på
renvattnet i barnstugan i Slu-
tarp-Kinnarp och Kemiska sta-
tionen i Skara han meddelat att
det provet är godkänt. Men det
största bekymret är kloridhalter-
na och allra sämst i det avseendet
är den största råvattenäliten. Vi
har fyra tiikter sammanlagt, säger
ingenjör Haldorsson.

Det är svårt att få bort den höga
salthalten ur vattnet, som dock in-
ie är farligt som dricksvatten.
Järn, mangan och kalk innehåller
vattnet också i stora mängder
men hittills har man lyckats få
borl det mesta i reningsverker.
Vatien med hög kalkhalt är :
"hårt" och sliter på textilier i tvät-
ten. Salterna angriper metaller
och kalken sätter avlagringar i'
rörlödningar. Detta medför
onormal förslitning b1.a. på hus-
hållsmaskiner som tvätt- och disk-
maskiner.

Att vattnet år kslkrikt kan man
kanske förstA mpn vnrför 5{ celt}
Nu ekall det också franrhållas att
Slutarp.Kinnerphorna Knåppåsr,
mårker såltet i sitt driekevatten. Det
grundvatten com pumpas upp i
Kinnarp kornmer från jord. oeh
berglager och år myeket, rnycket
gammalt. Kanske mi[oner år, tror
ingeqjör Halflorsoon, och "hår-
stamm&r" från urtidens salthav.
Påfyllningen av grundvatten har ef-
ter de senaste åren torka uteblivit
och avsmåltningen ev nuvarande
{jocka snölager tordc inte ha t'rågon
mårkbar ef?ekt. Tillrinningen till
6rundvatren i berg tar lang iid,* Heh det senaste årät hcr vi
haft svåra problem och vaitånre-
ningsv_erher eår för höpryek, såger
inger\iör Iialdorsson som under-
s,tryker ått_ ingen_ i Slutarp eller
frnnarp behövcr känna någon nro
för att driekn våttner, Det iÅnehål-
ler ingen hålsorisk, Problemen mecl
vattnet år snaråst ekonomiska med
onormal förslitning på maskiner
dår vattnet går igenom och på hus-
hållstvätt.

Att avhårela och rena våttnet i
Slutarp-Kinnarp koåtar c:a 80,000
kr oer år.

P.ut l"*un rned den ringa vat-
tentillgången i Vartofta oeh äet då-
liga grundvnttnet i Slutarp-Kinnarp
fordrar en radikal lösning. LöÄ-
ningen kan vara våttervattenled-
ning med högreservoar, gemenFånl
ör de tre samhållena, på Ålla-
bergssluttningen, Det är elt förslng
som man skissernt inom gatukon-
toret oeh som mån irommer att läs"
ga fram t'ör politikerna så smÅnin!-
9Tr MQn det år en dyrbar lösning,
Floby Iick sitt vättervatten ganslia
snabbt efter larmet om hög niråt.
halt, Men den gången gållde det
hälsorisk, nu år det svårigheter av
annat slag som måste bemåstras.

a,
lliirnebo-KInnarp 6-2

Jan-Åke Larsson-Ola Jarlsson 0:2;
'fommy Mårdberg-JonnY Karlstedt
2-0t Eddie Andersson-I{ell KarlEtedl
0-2; T. Mårdberg-O. Jarlsson 2-1; J'Ä
Larsson-K, Karlstedt 2-11 E. Anders-
son-J. Karlstedt 2-1; J-Ä Larsson / T.
Mårdberg-J. Karlstedt I K. Kerlstedt
2-1; T. Mårdberg-K, Kerlstedt 2-0

CKF-.cch CUF- ts/z;|1 .
arsmoten

Kinneved och Brismene Center-
avdelning har hållit gemensamt

. ärsmöte med CKF och CUF på
Pensionatet i Kinnarp. Ordfördn-
den hälsade välkommin och redo-
.gorde därefter ör året som eått. En
tyst minut ägnades åt minnet rv
Arne Olsson, som avlidit under
äret,

Verksamheten under året har
varit god. Till ny ordförande efter
Sixten Lindberg, som avböjde om-
val, valdes Leif Linell. öwiea stv-
relseledamöter blev Åke g.iders-
son, v. ordf., Bengt Nilsson, sekr,
Tord Torstensson, v. sekr. Lennait
Pettersson, kassör och Harry La-
gerstrand, bitr. kassör, vidare vål-

cles Sixten Lindberg och Lars-Olof
Abraharnsson. Till revisorer valdes
Lennart Persson och Jan-Erik

r Larsson. Vad beträffar verksamhe-'ten framöver kommer man aat
anordna naturstig samt bussresa till
Rikstinget i Karlstad.

Under kväiien informerade
Carl-Erik Gabrielsson från kom-
munens byggrradsnämnd. Förutom
kaffeservering spelade man också
bingo. Den nyvalde ordföranden
al'tackade Sixten Lindberq och
överlämnade blommor samt-avslu_
tade sammankomsten.

Kinnarps IOGT-NITO

,..lih:'*pl IOGT-NTO-förening
,no| pa 

-rrectagen ärsmöte i NBV_lo-
Karen r.lnnarp. Av verksamhetsbe-
rättelsen framgick att årets verk-
samhet varit god med fina mötes-
program, tipspromenader och buss-,y{Vkl, D.essutom_ har ftireningen(Iefiagtt I kretstävlingen "Karusel_
len" och riksävlingen "Dansant".

under våren stod föreningen som
värd för distriktets årsmöte.-Genom
NBV har det bedrivits en mvcket
stor studieverksamhet. Ett -15_tal

cirklar har genomförts under året i
bl.a. sävning, släktforsknilg, 

"örrr-.nad av fokdräkter, dans]'.land-
skqpscirklar m.m. Som avslutning
av landskapscirklarna gjordes en ä
dagars studieresa till Närke. Kas_
sarapporten visade att ekonomin
varit god. Styrelsen ftlr år lg7? fick
lotande sammansättning: Ordf.
Sven Andersson, v. oidf. nlof
Kehn. sekr. Maj-Britt Johansson,
kassör _ Ansy Gunnarsson, stu_
dieled. Lennart Sandberg. övr. led.
Kurt-Ove Brodd, Mareareta Sil_
vander, Ingrid Ahlqvist,lohn Clas-
son. Studieråd: Lennart Sandbers.
Ingrid_Anrlgrsson, Ingrid Ählqvis-t,
John Lundvall. RevGorer: H'arry
{oharsson och Arne Karlsson meäörglt Gustavsson som suppl. VaI_
beredning: Inge' Eckerliä. John
Lundvall och Birgit Gustavsson.lrl ombud vid distriktets årsmöte
valdes Maj-Britt Johansson och
Lennart Sandberg. Suppl.: John
Lundvall,_ KurrOve Si.;aa, Ei"i
och Ruth Rehn.

Ärsmötet avslutades ined tipsfrå-
gor och musikgissning samt käffe.

LAGERFORSIILJNING

Damskinnjackol ,u-*, 198:-

39:75Barntäckjackol u-,nu"

öppettider:
Måndag-Fredag 11-19. Lördäg 9-15

ETT BRA MAL...
når det gäller artiklar för

SPORT - FRITID- o. MOTION

AB SLUTARP

S pdnr- H errr- o. FnmosLAcER
Affären med de låga priserna!

SKOGSVÄGEN öppettider: månd.-fred.9-18
SLUTARP Tel. 335 92 Lördagar 9-13



Glim1ar från Frökind'
9"lz"l)- Det här med fröken kan vara

Go morgonl svårt. som r,atoÄr.uåiien-tta. tilt-
Snön ligger fortfarande,.djup åäiffi;;ätäåä "ti 

istiillet för
över bygden. Isen på "S
sjön" bakom "ro"r. "r.iag"iäLXJu 

fröken-så"harvienfrånTrådet"'
äi skinande blank. De'n är så - Vem är hon då?
blank att Kinnarpapdjka och tö- - Vad hon heter-vet jag inte,
serna nu gåstspälar härute titt {ren Karin har haft henne när
som tätt. D;t är;iltid roligt när vi Grape var borta.
harute tcan b;ud; l;-t;;"';;. i - Ar h31 gammal? Är hon i
Kinnarp har äom anåärs den bäs- r4ammas ålder, kanske?
ta skidnaturen - fast. a.llra bäst .Lang paus.)

är den i Åsarp. Där har dom el- . - Låt mej se - hon är nog 28

*
., Oavsett oin ni heter Sig-Britt,' Greta, Elsa eller Vivan: hå det så
bra, Dagens namn är Gabriella, I
övrigt pass upp t'ör räven - hå[
reven redo. Det kan vara en lo
.eller kanske rent åv en varB.Man
kan alclrig veta denna 

"ar[avln,ter,
Nu gäspar mor, Dndast katten

är riktigt vaken. Intill dess vi ses
lgen.
Ha de så bra

BÄSSEIjus - det har inte vi. Skidor och ar' r ,
Äk.dskor har eått som smör i - A, du vet inte vad hon he-
soisken under äe hiir vinternrå- ter?*,..
naderna _ Joet och-ha";.;;il:- -Nä. det kanjå_g inte komma
bröder, har fått revansch för de på, men hon är från Trädet.
dåliga vintrarna de senaste åren. *
Nu ika inte bara skidåkaren ut_ Dialogen slutade med att Jo-
rustas med skidor och stavar _ hansson junior fattade ett stadigt
han ska helst också ha Sten- grepp om telefbrrkatalogen. Slog
marks-glasögon. Själv håller jag upp Trädet' Började läsa -i för'
mej till-vanllga glasögon, jag åai teckning^en och. kom så småling'

,intå heiler pjåxo-r soö Hmpär sie om till G:,.Grahn, Elsa, fröken.-för 
åkning'på längden, bieddeÄ Hon kan dä va.! Fast Elsa vet jag

eller höjdän-. rnte om hon heter.
Ännai's är jag rätt bra på sk! .. P"l Sl med fröken och ftöken

dor. Fråea den, omsivnins som ar Inte latt. . .

såg mej ni tårlta fiäärar" 
-i sön, Mellantjejen kom så småning'

dags. Det var err dort färd, men omåem.från.s-in ondagsövning i
sicken färd! Jag kom inte in i and- tonår och redde ut det hela' Frö'
ra andningen " förrån på mån- ken h-eter. Sig'Britt'
dagskvällen. Ja, iust det sa lillgrabben,

Sig-Britt var nanrnet, Det heter ju
* Nlcklas mammå också, East hon

är inte från Trädet!

Till derr rika floran av radio-
kändisar härute. har nu också
Vivan - granne två stenkast hår-
ifrån - sällat sig. När jag hårom-
dan med ett halvt öra lyssnade på
ett midciagspr(tgram * det var
någon form av musikgissning .

dök Vivan från Slutarp upp. Pro-
gramledaren placerade Slutat'p i
Skåne.

'- Där finns namn på -arp, så
visst är ni från Skåne.

Nej, sa Vivarr bestänrt. Jag är'
trån Västergötland. Det klarnade
för programledaren som små-
ningom fastslog att Slutarp ligger
mellan Falköping och Ulrice-
hamn,

Sen fick Vivan sjunga.upp det
stycke som hon tagit fasta på i den
här gissningen. Aven om det nu
inte var rått stycke, så kan vi in-
tyga ati siunga kan Vivan.

Det är en knivig tävling det här.
Mvckei linns i potten, men kan-
ske ändå inte. så mycket som det
Ilnns r norrmånnens program lik-
värdigt "Ring så spelar vi". Där
lär vara 900 skivor i. potten. Nu.

*
Vi har katt. En trevlig katt, till-

given och så. Jag hade från bör-
jan tiinkt mej att "den här katten
ska bli en riktig familjekatt och
inte en "driftakatt". Jag hoppas
han ftirstår det, även om han re-
dan haft sina små äventyr trots
sin ringa ålder. Han tycks redan
ha klarat av det som katterna en-
ligt vad jag förstått ska klara av i
mars, Han är tidigt ute i dubbel
bemärkelse. Ni har alltså förstått
att det år en hankati. Kattfröknar
hal livlist uppvaktat honom den
senaste liden. men somJrusfar får'
man tala f<irstånd åven med de
minsta djuren. Han har inte låm-
nat hemmet och trädgården på
sina friarlärder. "Kuttrasju" har
skett i och i höjd med vedbon.
Skamsen och med svansen mel-
lan benen har.han anlåint in sent
på .natten och ibland tidigt på
morgonen. Sånt är kattlivet!

*

KINN EVEDS
KYRKOBRÖDER
med damer anordnar samkväm
å pensionatet Kinnarp tisd' den
22 febr. kl. 19.00 medverkande
Gösta Karlsson KarlebY och

Kinneveds flickkör, nya med-
lemmar välkomna.

KINNARPS

PENSIONAT
lnga Nielsen tel. 332 40

Anordnar middagar, sup6er o. kaffetillställningar i trivsam-
ma lokaler {även i hemmen) till mycket humana priser.

stvrelsen i !-rökinds GDV: Karl-Erik Än<lersson, vebster Martinsson, Berit Joelsson, Gösta Andersson, Bertil

Itreland.er och ordf. Berndt Bertilsson'

Ki n neved-
Vårku m la
LR F-avdeln ing
håller årsmöte på Pensionatet,
Kinnarp onsdagen dep 23 febr.
1977 kl. 19.00.

Välkomna'l

Styrelsen

\7lc'-!it Fröhind,s GDVthur haft örs möte;""

Frökinds GDV har haft årsmöte
och årsavslutning i Lokal Frökinci.
140 av föreningens 349 medlemmar
deltog i kvällens sup6, Ärsmötes-
fiirhancilingarna leddes av K-G Ahl
och i styrelsen skedde den förånd-
ringen att Bertil lleiander biev ny
vice ordf. efler Rune Karlsson. Sty-
relsen har följande sarnmansätt-
ning: ordf. Berndt Bertilsson. sice
ordf. Bertil Helander. sek?' Berit

Joelsson, vice sekr. Giista Anders-
son. kassör Vebster Martinsson,
bitr. kassör Karl-Erik Andersson.

Föreningerr beviljade anslag orn
500 kronor- vardera-till Sl utarps IF,
Kinnarps IF och Kinneveds skYtte-
förenini till unqdomsverksamhet.

Unde-r verkåmhetsåret har n1'-

börjarekurser i gammeldans pågått
oclr nu håller malr soln bäst På med
fortsrittningskurs. Vid pension:irs-

festen i Frökindsgården bjöds ett
80-tal nensionärer på kaffe och till-
tugg. 'Snövit kom iör övrigt också
oå besilk.- 

Under sup6n avtackades Rune
Karlsson med blommor och Bertil
Helander hälsades välkommen i
stvrelsen av ordf. Berndt Bertils-
sdn. Eftersom det var {?ireningens
femte å:'srnöte hade Hilding Våring
sarrrmanställt en kort historik.



TRAGEDI I KII\I\EVED

Fami,li utailJhem
efter ail,lubro,ilod

En familj, två vuxna och två barn, blev hemlösg sedan derås villa i Fröje mellan
Kinneved och Brismene brann ned till grunden vid l9-tiden på torsdagskvällen.
När elden bröt ut.var farniljen tillfälligt i Slutarp. En hund hade dock lämnats kvar
i villan.

K(}M il\I 00ll
PR(IUI)RA LITt
MTI} RENAUIIS"

llYA 5:0R.

Femman är ba.a 355 cm iäng, men rymmer 5
vuxna med bägage. Framhjulsdriven. Vågegen-
skaper som en sportbil. Andå en praktisk kombi

Huset, sorn uppfördes
1958 och som förvän'ades
av nuvarande ägaren 1968,
har under de senaste åren
genomgått en omfattande
inre renovering. Dessa ar'
beten var avslutade så sent
som i ftirra rnånadön. Huset
är uppfört i två plan och av
allt att dörna har elden bör-
jat på andra våningen. En
granne, lantbrukare Leif
Lihnell på Fröje gårdo såg
från ladugården ljussken
ocfr upptäckte då branden.
Hah Iarrnade först brandkå-
ren i Falköping och rusade
sedan de c:a 25O metrarna

frarn till huset. Väl lrarnrne
ryckte han upp dörren till
pannrummet och kunde då
konstatera att branden san-
nolikt icke börjat dår.

Falköpings brandkår {ick
larrnet 19.0f . På grund av
att rnan hade c:a två mil att
köra varav sista biten på
smala oeh hala krokiga vä-
gar var'man framme först
20'rninuter senare och då
var hela byggnaden över-
tänd. Alla försök att släcka
beclömdes som rneningslö-
sa. Byggnaden trrann ned
till grunden.

Brandorsaken är ännu

oklar. Huset har central-
värrne och eldas med ved-
panna. Yid l8-tiden hade
familjen lämnat huset för
att åka till Slutarp och strax
innan man for lade man in
ved i pannan. Då var allt i
sin ordning. En tirnma se-
nare var byggnaden över- '

tänd. Falköpings brandkår
var chanslös. Teknisk ex-
pertis från kriminalpolisen i
Skövdeo skall undersöka r

brandplatsen på måndag
för att försöka få brandor-
saken klarlagd. Vissa oklar-
heter råder beträffande för-
säkringsfrågan.

iättegap därbak. Bensinsnai son få. Frnns i

tre va rianteL den enefräckare an den andre

RTNAUtIf
AB BIL & MOTOR

SLUTARP Telefon 0515/333 30
aukt. återförsäljare för Renault
- världens största tillv. av

framh.i.drivna bilar.

Når brandkåren kom fram c:a 20 minuter efter larrnet var huset helt övertänt och räddningslöst förlorat.
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Familjen Inge Ahlo vars bo-
etadehus brann ner till grun-
den vid en håftig eldsvåda i
Fröje, Kinnarp, i torsdags
kvåll har tillfålligt fått bostad i
Slurarp. Inget kunde råddas
från hemmet vurftir familjen
etällts inför svåra problem.
För att hjälpa familjen till en
ny start har en av grannarna,
Leif Lihnell på Fröje gård,
ugir lnitiativ till en insam,
ling. Teckningslista ftir kon-
tanta bidrag finns hos Leif
Lihnell och åven i Vilgotssons
af,fär i Kinnarp. Konlant bi-
drag eller andra gåvor kan
låmnaå där fr.o.m. i dag och
tills vidåre.

Leif Lihnell står i öwigt rill
tjänst med upplysningar på
tel.46O 35.

zzlz'D'

Bltel
trol,ög
brolnd',
of.sg,lf;
Tekneik expertis från kri-

minalen i Skövde tilleammans
med ingenjör llelge. Sahls-
tröm, Falköping gioide under
måndagen noggranna unden
sökningar i Fröje fiir att för-
söka få fram orskaen till,tors-
dagekvällens brand i föma
veckan då etl tvåvåningshus
lades i aska,. På grund av att
hueet brann ned helt blir der
svårt att få fram orbaken, Tro-
llgrvis år det dock ettelektriskt
fel på andra våningen aorn vål-
lat. trranden. Gruppen har
funpit några elledningar och
dessa skall nu undensökas av
ingenjör Helge Sahlström.
Hans utlåtande torde dock
vara klart ridigast om en
vecka.

ND
Kinneved-Yårkuml* LRF
håller årsmöte på penslonatet i
Kinnarp i morgon, onsdag.
Kinnevede kyrkobröder
anordnar samkväm på pensionatet
i Kinnarp i kvåll, tisdag, då Gösta
Karlsson, Karleby, och Kinneveds
flickkör medverkar. -- rzz/24.

Ki n neved
Kyrkans pensionärer samlas

fredag kl 15 i lokal Frökind.
Gäst: Kh Bertil Edvardsson.
Välkomna.

I

I

l

Stor 2:a
ledig, Slutarp.
Tel. 335 27

F rökinds-förening kritisk zqh.'b'

rnot kornrnunala myndigheter
Frökinds socialdemokratiskn fiirening höll i rnåndng* sitt årsmöt$ på Pensionctet *

Kinnarp diir ordföranelen Ållsn Åhlqvist uttalade *in glädje iiver att så rnånga medlemmsr
mött upp. En del skrivelser behandlades och bl.s. beslöts orn ett nnslag till Unga Ö"na"*
Skaraborgsdistrikt på kr. lO0l-. Av verksamhetsberättels,en frarngick hl.a. att rnnn lraft en
studiecirkel i gång där studiemlterialet har rr.trriken toatt möta framtidento. Beriittelsen gav
otrkså ttesked nm att föreningen var gunekr väl repre*entorad.i komnrunals nånrnder och
sty'relsär.

Vid val av styrelseledamöter för
tiden 197? * ?8 omvaldes Bireit Ek
och nyvaldes Curt-Ove Brodä. Tlll
suppleant i styrelsen för samma tid
omvaldes Ebba Juliusson liksorn
revisorssuppleanterna Arne An-
dersson och Inge Eckerlid. Kvar-
stående i styrelsen är ordf. Allan
Ahlqvist samt Lennart Karlån och
Gtrstav Gustavsson. Suppleanter är
Elof Rehn och Carl-Äke Ungh,
samtliga valda för tiden 19?6 - ?Z i
likhet med revisorerna tsengt Jul!
usson och Gerhard Frisk.

Till kassör och sekr" tör år 1g??

omvaldes Gustav Gustavsson och
tili strrdieorganisatör ffjr samma tid
omvaldes Birsit Ek,

Bapporter avlåmnades av fören-
ingers frirtroenclevalda från olika
kommunala nämnder. Inlbrmation
iåmrrades också beträffande aktuel-
la spörsrnål bl.a. det pågående
budgetarbetet samt mark- och
byggnadsfrågor. En liviig diskus-
sion urspann sig och rnötesdelta-
gande var kritiska i c'n del frågoL
Man påtalade bl.a. myndigheternas
oftirmåga att komma till rätta med
rivningen av falll?irdiga bygg.nrrder
inom planonrrådet i Kinnarp.

I övrigt tramkom många olika
synpunkter på det kommunala ar.
betet, vilket visar alt den kommu.
nala informationen på föreningsmö-
ten har en funktion att fvlla.

Innan miitet avslutadles tackade
ordföranden den avgående styrel-
seledamoten Gustav Äugustsso;r för
dennes insatser i såväl partiarbetet
sorn förlroendevald i kommunala
ruimnder. under många år,

Kyrkans pen*innärer
samlas på frcdag eftermiddag i Lo-kal Frökjnd. Kyrkoherde 

*Bertil
t.;dvardsson medverkar.

=:=FRÖKIND OCH ASARP:
MÅNDACTXDEN 28/2
9.45 Film: Olles skidf?ird
10.30 ['ilm:Äppelkriget
14-16 Bordtennis
f6.00 Film: Olles skidl?ird

TISDAGEN DEN T/3
09-12 Luftgevärsskytte

10- 15 Friluftsdag

13- 16 Bordtenriis
13- 16 'Ponnyridning

ONSDAGEN DEN 2/3
09-12 Luftgevärsskytte

10-15 Bordtennis
11-13 Badresa

14-16 Bordtennis

TORSDAGEIii DEN 3/3
09-12 Ponnyridning

10-15 Bordtennis
13-16 Skidåkning (ev. bollspel)

FREDAGEN DEN 4/.3
09-12 Luftgevärsskytte

10- 13 Bordtennis

Lokal Frökind
Lokal Frökind
Kinnarps skola
Äsarps bibliotek

Pensionårslägen-
neternå
Missionskyrkan

KinriarpS skola
Liden, Siggagården
Naglarp

Pensionärslägen-
-heterna
Åsarps skola
Se bådrese program-
met
Kinnarps skola

Liden, Siggagården
Naglarp
Asarps skola
Kinnarps skola

Pensionårslägen-
heterna
Åsarps nya skola

Biblioteket
Biblioteket
Kinnarps IF
Biblioteket

Kinneveds Skytte-
f_örening
Äsarps MF junior'-
förening
Frökinds Hem o Skola
Frökinds Hem o Skola

Kinneveds Skytte-
f^örening
Äsarps CUF
Fritidsnämnden

Kinnarps IF

Frökinds Hem o Skola

Åsarps CUF
Frökinds.Hem o Skola

Kinneveds Skytte-
f^örening
Äsarps CUF
Åsarps CUF13.00 Skidtur (ev. promenad) med Åsarps skola

tipsfrågor. till Fagerås
stugan. I Fage^rås stugan
visas filmen "Äsa Nisse
siår till". Arrangören
bjuder på "fika".

13-16 Bärdterinis Kinnarps skola
1?.30-f9 Sportlovskul Lokal Frökind

Frökinds Hem o Skola
Kyrkans Ungdom
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Kinnarps Kontorsrnöbler är egentligen ett mycket
unikt företag. Det är ett strålande fint exempel på att
en rörelse som startar under blygsamma omståndig-
theter kan utvecklas till en stor och mycket livskraftig
industri - och detta på Falbygden där det egentligen
inte finns några industritraditioner, jämförbara med
Smålands eller Sj uhäradsbygdens.

Det är inte av en slumP som Kin-
narps Kontorsmöbler blivit ett av
de största företagen i FalköPings
kommun, det örstår man efter en
rundvandring i lokalerna. Allt är
modernt, genomtänkt och ända-
målsenligt.

LAIYTBRUKARSON
BLEV FÖRETAGARE

Låt oss övergå till hur det börja-
de. Jarl Andersson är uppväxt På
en gård i Vartofta - Asaka - han
har således inget egentligt yrkes-
påbrå. Men fadern hade en gårds-
verkstad där man snickrade och
smidde till eget behov, och farfar-
dern var också en händig man.

- Farfar gjorde vagnshjul och
det var hos honom jag fick lära mig
att hålla i en hyvel, berättar han.

- När jag var i artonårsåldern
började jag i en möbelfabrik i Var-
tofta - lönen första tiden var 5 kr i
veckan. Sedan fortsatte jag att ar-
beta i möbelfabriker både i Tibro
och Småland.

Jarl hade således erfarenhet av
yrket när han och fru Evy 1942 star-
tade eget i en nedlagd snickerifa-
brik i Kinnarp. Fabriken var rätt
nybyggd, uppftird 1938, och i två
våningar. Denna fabrik står fortfa-

..randq kvar.och ser gans]<a an-
lirtråkslös ut'bredvid det nuvarande
industrikomplexet!

Det kan tyckas djärvt att starta en
fabrik 1942, mitt under världskri'

ii

På 40-talet gick det inte att få

orter är omsättningen av anställda
mycket större. På l95Gtalet hade
det kanske varit en fördel att bygga
t.ex. i Falköping, men knappast nu.
Typiskt är att andra av kommunens
större företag, t.ex. Volvos Floby-
fabrik och Ytong, inte ligger i
kommunens största tätort.

- En ftirdel är emellertid att vi
numera har postadress Falköping.
Eftersom vi har kunder i hela lan-
det var det ibland litet besvärligt
med den för många okända postad-
ressen Kinnarp.

Här kan vi genmåla att just Kon-
byggnadstillstånd, annarsskullejag torsmöbler gjort namnet Kinnarp
nog byggt ut tidigare, säger han. känt i stora delar av landet, inte
Nu kom den första utbyggnaden minst genom de blå möbelbussarna
1954, ungefär samtidigt som företa- eller dito trailers som genomkorsar
get började använda de välkända landet.
fyrkantsrören vid möbeltillverk- I hela södra Sverige, ända upp till

Gävle i norr, levererar Kinnarpsfö-
Sedan har fabriksytan flerdubb- retaget sina möbler i egna fordon,

r lats vid tiUbirgenådbr gngefär yart,l direkt till kunden. Längre norrut
i tionde år. Efter senaste utbyggna-, anlitas speditionsfirmor för distri-

''den har fabriken en yta på över sex butionen. Vidare har Kinnarp en
hektar. Företaget ligger i Kinnarps återförsäljarkedja med ett 50-tal fö-
norra del och har växt i riktning retag i hela landet. I Stockholm har
mot Slutarp. Det är ingen överdrift man eget kontor sedan ett tiotal år.
ått säga att Kontorsmöbler bidrar I Enelejnd finns också en repre-.
till att göra de båda tvillingsamhäl- sentant. Möbler exporteras nämli-
lena till ett. Jarls ftiretag har betytt gen, bl.a. till England och Dan-
mycket ftir utvecklingen av tätor- mark.
ternå' 

STATEN sröRSTA

För Kinnarps Kontorsmöbler har
utvecklingen verkligen varit inten-
siv. Fabrikör Jarl Andersson star-
tade rörelsen 1942 genom ati köpa
en fabrikslokal i Kinnarp. Med tre I

eller fyra medhjälpare började han
tillverka möbler på en yta av 400
kvm.

År 1955 var man uppe i 22 an-
ställda, fabriksyta 2.000 kvm, om-
sättning I milj kr. Vi fortsätter sif-
ferserien: år 1965 66 anställda, yta
14.000 kvm, omsättning 10 milj kr.

iirår 1976 160 anställda, yta 61.000
kvm, omsättning 65 milj. kr. En
snabb utveckling - det är bara 35
år sedan företaget startades. Och r

utyecklingen tycks fortsätta. Nu
sysselsätter man omkring 170 per-
soner,

Vad år orsaken till denna expan-
sion?

Fabrikör Jarl Andersson tvekar
inte: Kan man producera en bra
vara till ett lågt pris då får man lått
att sälja. Skulle vi göra dyrare var-
or däremot går det åt mer arbete
och pengar på försäljningen. Jag
har haft turen att få bra medarbeta-
re. Vi har alltid tagit hänsyn till vad
köparna vill ha och vi brukar sam-
råda med dem.

- Vi har också försökt hålla nere
kostnaderna för administrationen,
alltid försökt få bra maskiner, ftir-
sökt ta till vara bästa möjliga mate-
rial, och lära upp vårt eget folk un-
dan ftir undan, säger Jarl.

Tapetserare Lilly Andersson, Kinnarp, arbetar med att kläda
stolsitsar med tyg: -Här finns många trevliga arbetskamratbr,
säger hon.

Många av de anställda kommer producera 25.000 kompletta ar-
från Kinnarp och Slutarp. Fabr! betsplatser per år. Största kunden
ken har emellertid "sugit upp" en är staten, andra stora köpare är
hel del av sina anställda från lands- Stockholms kommun, försäkrings-
bygden runt omkring. Därigenom bolag, banker. Störst bland privat-
har en del av dem kunnat bo kvar i företagen är LM Ericsson.
sina tidigare bostäder och detta har - Men vi intresserar oss inte ba-
bidragit till att hålla landsbygden ra för de stora. Vi försöker att lika
levande och till att bostadsbestånd bra ta hand om mindre kunder. För
fått fortsatt anvåndning. Ett stort attunderlättamöbleringenförbåde
företag i en liten tätort betyder så- företag och enskilda har vi en ut-
ledes mycket även för den omgi stållnings- och försäljningslokal hiir
vande bygden. Många av de an- i fabriken, omtalar Jarl. Där säljer
ställda kommer också från Falkö- vi också andrasorteringar.
ping, dit det är bra väg och ett gan- - I Kinnarp gör man inte bara möb-
ska kort avstånd. 

* 
ler för kontorsrum. Man tillverkar

Har du inte ångrat att du inte också möbler för korridorer, vänt-
byggde i en storstad i stätet, t.ex. i rum' sammanträdesrum, Skärm-
Cfutåtorgf väggar mellan korridorer, vänt-

- Ne3, det finns många fördelar rum' sammanträdesrum' Skärm-
med att ligga i en mindre ort, inte
bara den att miljön är behagligare
och luften renare. Vi har bra ar-
betsfolk här på Falbygden. Vi har
anställda som stanner länge, ofta
folk som har hus i närheten. I stora

get. Jarl Andersson satsade soe-
ciellt på kontorsmöbler och det var
tydligen ett lyckat drag. Genom sitt
arbete på olika företag hade han
lärt sig möbeltillverkningens olika

moment från verkstadsgolvet och
det kom till god nytta. Han hade
också turen - eller rättare sagt
skickligheten - att få bra kunder,
t.ex, staten.

BIDRAR TILL ATT
HÅLLA BYGDEN LEVÄNDE

KUNDEN
Kinnarps Kontorsmöbler kan nu

,frrk
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väggar mellan arbetsplatser har
blivt en stor tillverkning sedan kon-
torslandskapen tillkom.

RIKTIGT ANLAGDA
KONTORSL.4,NDS KA P ÄR I} RA
På tal om kontorslandskapen

framhåller Jarl Andersson att han
tycker tveksamheten inför dem va-
rit obefogad på många hå11. Han
har själv sin arbetsplats i ett kon-
torslandskap i det egna företaget.
De flesta trivs nog båttre med att ha
andra människor omkring sig än att
sitta ensamma, innestiingda mellan
fyra väggar, säger han.

Ett villkor är att kontorslandska-
pen är riktigt anlagda och inte för
trånga. Det måste finnas distans
mellan arbetsplatserna, god venti-
lation, fiudabsorbering genom t.ex.
skårmväggar och ljuddämpande
material. Kinnarpsöretaget leve-
rerar ftirdiga kontorslandskap och
gör både layout och färgsättning.

Kinnarps eget kontorslandskap
är hypermodernt. Det har t.ex.
rörpost till fabrikens olika delar.
Inom kontoret distribuerar man
handlingar med en annan anlågg-
ning som lägger av "breven" på rått
plats.

I landskapet finns också termina-
ler till företagets dataanläggning.
Där ser man också stållbara termi-
nalbord för arbetsplatser, ett bord
som fick stor publicitet vid en ut,
stiillning i Köln ftir en tid sedan.

Vi gör en rundvandring i en del
av fabrikslokalerna. Även där har
man tagit datatekniken till hjälp. En
datastyrd formsåg hår till de mest
avancerade finesserna. I)en sågar
spånskivor i exakta bitar med hjälp
av en hålkortsrernsa som sätts in i
styrapparåten.

Byggnadstekniken har gått
framåt och det gör det relativt billigt
att bygga rymliga lokaler i eti pian,
påpekar han. Man bygger numjra
högt i tak och det har förbättrats
miljön, luften är bra, liksbm ljudmil-
jön på de flesta stiillena i lokalerna.

::::::::i:i::i: 
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I miljöhusets lunchrum träffade FT Gtiran Gustavsson och Claes Äkesson, Slutarp, samt Göran

Harrysson och Erik Arvidsson, Äsa"p. Bra service från företagets sida, tyckte kvartetten'

Det dammar inte längre så mylket i
moderna sniek erifabriker, framhål-
ler Jarl, och ventilationen tar bort
det mesta av lukten från lackerna.
Det tunga arbetet har övertagits av
truckar och transportband. Därför
har även möbelindustrin börjat bli
en arbetsplats för kvinnor.

FI,T]R KVINNOR
IiAN S'Å ARBETE

- Här skulle kvinnor kunna kla-
ra många av jobben, säger Jarl.
Visst har vi en hel del kvinnliga an-
ställda men vi skulle kunna ta emot
fler. Nyss var jag i kontakl med
personalen vid en nedläggningsho-
tad syf'abrik och erbjöd arbete men
har ännu inte fått något svar. Är det
möjligen de gamla könsrollerna
som lever kvar?

Till saken hör att Kinnarps Kon-
torsmöbler befinner sig bland de
fciretag, som ijkar personalstyrkan,

närmast ett under i dagens iiäge.

Just nu har man 170 anställda ge-

nom en ökning på senare tid, men
. v.t-terliggr'9 några kan mån ta emot.
- tsöstadsfrågari-är dtt Iitet problem

; föJ Kontotsrnöbler. Stiftelserr Frö-
kindsbostäder har tidigare ökat på
tillgången till liigenheter i samhäl-
lena. Men hr,rr blir det i framtiden?
Tänker verkligen kommunen på att
ge Kirmarp-Sluiarp tillråckligt bo-
stadskvot i tilldelning, Det är be-
kvämt för de anställda om de får
bygga nära arbetsplatsen och det är
energisparande om folk slipper re-
sa långa vägar till arbetct, tycker

JÅRNVÄG PÅ.TOMTAN
Man får ett starkt intryck av Iöre-

tagets storlek når man åker lands-
vägen genom santhällena. Ändå är
det bara crnkring hålften av an-
läggningen man ser från vägen.

Den andri hålfterr är en ungefär li-
kadan verkstadshall bakom den
man ser och på andra sidan järnvå-
gen. De båda hallarna förbindes
med en väg under skärmtak. Att ha

en järnväg över inciu3tritomten år
inget större problem, det år inte så
ofta det går några tåg numera.

MILJÖHUS FÖR
DE ANSTÄLLDA

En tredje byggnad av intresse är
företagets miljöhus. Det har byggts
för pengar från företagets miljöfond
och planerna har utarbetats till-
sammåns med de anstiillda, I mi[ö-
husets matsal serverar man dagli-
gen lunch åt omkring 75 av de an-
stälida - en ftjrdel för ungkarlar
och folk som bor på annan ort.

I miljöhuset ingår också en sport-
hall med handbollsplan 40 x 20 m
samt bl.a. planer för tennis och
badminton. Här finns också en
bordtennislokal. Huset innehåller
vidare swimmingpool och bastu
samt konferenslokal.

Denna byggnad är helt avsedd
för de anställdas motion och trivsel,
Den är öppen kvällstid och även
söndagar och lördagar. De anställ-
da har egna nycklar till huset för att.
det skall komma till flitig använd-
ning. Genom automater kan besii-
karna servera sig förfriskningar.
I miljöhuset träffade FT Lars

Holm, Kinnarp, ordf. i håidustriar-
betar:eförbundets verkstadsklubb,
Han kopplade av en stund med
bordtennis under lunchrasten. -
Samarbetet är gott inom ftiretaget,
bekräftar han. Ännu livligare sam-
arbete kommer det bli nu når lagen
om medbestämmanderätt trätt i
kraft.
* Det år bra att miljön i fabriken
ftirbättrats undan för undan och att
företaggt tbrtEätter att ägnairflresse
åt den, franhåller,I..ars tliXh' Ilan
håller med om att kvinnor;skulle
'klara de flesta arbetena på.f{ireta-
get rntg bara på kontoret utan

Fabrikör Jarl Andersson på sin arbetsDlats,
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6 B kom från Kinnarp och inirehöll Yvonne Pettersån, Lotta Johans-
son, Eva-Karin Johansson, Helene Berglund, Anneli Ek, Ingela Ek-
bom och Susanne Ungh. zO/Z-T| --

K()M II{ ()CH XÄIIII PÅ HHN S(lM KANSKE

Än OrN SNÄIIASTT MtlT DIN Pt.AI{BtlK.

Renault 12 är lörhällbndevis billig och drar lite
bensin. Enligt Svensk Bilprovning också en av
Sveriges mest hållbara bilar. Framhjulsdriven.
Härligfjädring. En vaken 67 DIN-hästars motor.
Fi n nisöm l2fL, 12 TS där det extra ä r standard
och 12 Stationsvagn som svälier hela 1'650lgods.

RTNAUTT 12Tt,12TS,12 STATI()I{SVAGII MTI) 77 ÅRS I{YHETTR.

RTNAIJTTO

AB.BIL"& MOTOR
SLUTARP Telefon 0515/333 30

aukt: återförsäljare för Renault

- världens största tillr-. av framhj'drivna bilar.

5-3 för kinnarp
Föll ur rarnen giordå heiler in-

get av lagen i finalen mellan 6 b
$jirnarn och 6 a Central. Ingela
Ekbom gjorde redan i första mi
nuten 1-0 till Kinnarps-flickorna,
men fem minuter förä slut kvitte-
rade Ann Karlsson efter ett ka-
nonskott i nättaket och så var det
d"gl foj nytt straffsparksavgö-
rande. De hiir lite äldie flickoira
gjorde fler inål på sina straffar ån
gejerna i fyrans linal. 6 b missade
endast en stlaff och dårför vann
mån finalen med S-3 och blev

mästare. Ingela Ekbom, Helene
Berglund, Eva-Karin Johansson
ochlotta Johansson kunde skju-
ta stralTarna i mål ftir KinnarP
medan Ann Karlsson och Ulrika
Andersson straffnätade för 6 a.

Ki n neveds
Rödakorskrets
håller lokalstämma å Kinnarps
Pensionat sönd. den 13 mars kl,
19.00.

Styrelsen.

/N

{, forts.
också i verkstaden. Tack'vare Kon-
torsmöbler har tätorterna växt uti
och en bättre service kan hållas i
dem.

De nya miljöfondslokalerna in-
vigdes till julfesten i fiol men an-
våndes redan ganska mycket, om-
talar Lers Holm. Det finns en kom-
mitt6 i vilken de fackliga organisa-
tionerna har representanter som
svarar för driften.

Det är i år 35 år sedan Jarl starta-
de sin fabrik och.fortfarande håller
han själv i många av trådarna. Han
sysslar t.ex" med konstruktioner
och ' sköter stockholmskontoret.
I{ans tre söner Henry, Assar och
Ola Jarlsson arbetar också i ftireta-
get. Karaktären av familjeföretag
har bibehållits och förstärkts txotl
expansionen. 

RUNI

RENAULT 16 Tt
o

MEI}TTARS

I{YH[T[R.

Nya spoftialgar meo battre bromskylfrng. Ny
m jukkladc, säkerhetsratt. Reilex{rra torkar-
armar Nytt. etfektrvare algassystem med
clubbla,JuJddl'pare N' va'r'-es l^rpa io
bromsoljeniva. Okad siäpvikt. nu 1 200 kg.
Annars ar den prDOS som vSrlrgt def nlesi
komfortabla brl som fagonsln glorts eillgi
Lennart Öiesten t Expressen

RENA[|TT$

AB BIL & MOTOR
Slutarp, Falköping
Tel. 0515/333 30

å verkstadsinventarier o' biltillbehör m'm'
Lörd. d. 12 mars 1977 kl. 10.00 låter Kinnarps'Bilservice,
Kinnarp, ca 10 km söder Falköping p.gr.a. rörelsens upphö-

rande försälja aila inventarier o. biltillbehör samt personbil

Skoda Kup6 19?5 års, gått end' 358 mii (demonstrationskörd)

och Volvo Duett 1962-63. Utförlig annons senare.

AB AO. HOYFATTSIIOTTPI3

tlBERT PtlrcruS FASIISä

te]. 0515/11375, 10975, 1.1475, 15175, Falköping

AnsMÖTE
Kinneveds skytteförening hål-
ler årsmöte torsdagen den 10

mars. Vi träffas på KinnarPs
Pensionat kl. 19.00.

Medlemmar möt upp!
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Sval, vit oåtkomlig bakom
$prutor och skrivbord * är
det inte så vi ofta föreställt, oss
sköterskan, den av yrket kal-
lade?

Men den bilden kan, iack
och lov, vara alldeles fel. Den
blir faktiskt oerhört fel när
man träffar syster Anna --
med efternamnet Lundh * i
Äsarp. Anna har tillträtt den
så länge vakanta tjänsten som
distriktssköierska där.

På mottagningen vid pen-
sionårshemmet finner man
henne i blå jeansrock och po-
lojumper. Och nog säger hon
hellre ett bestEirnt hej ån ett
prydligt goddag. Rusch år
hennes stil, fart och fläkt och
åtkomlig är hon i högsta grad.

*
På snråvägarna där hon vis-

tflts ute på uppdrag, har man i
vinter sett lrenne i en beprövad
Amazon som hittills inte svikit
annat ån när snön legat lör
djup vid någon vägkant. Har
Anna sagt att hon kommer, så
kornmer hon. Även då hon in-
te har andra riktmärken än
en översnöad brevlåda eller
lagård till vänster att gå efter.

IIon bor i Slutarp och har
haft nuvarande tjänst en må-
nad. Ny i gemet är hon dock
alls icke. Anna har gått "den
långa vågen" inom sjukvår-
clen, från biträde i många år
till föreståndare på flera lasa-
rett.s avdelningar i Falköping
$j uksköterskeutbildningen
blev en konsekvens av erfa,
renireterna inom sjukvården
och på det blev det sedan
självkiart att lägga distrikts-
sköterskeu tbild ningen 

"

Förutom det nämnda har
Anna vårdat två egna barn
som nu år stora och familjen
har i många år spelat en över-
skuggande roll, som för
många andra kvinnor.

Nu år hon inne i något av en
andra andning och åven orn
hon inte tar jobbet sorn ett kall
så är det nog hennes livsh:ft.
Det var i varie fallunderteek-
nads känsla efter en dag i An-
nan kölvatten.

Vi nrötte.s på mottagningen
klockan åtta, d.v.s. det klock-
slag då Anna börjar sin tele-
fontid.. Trots lokalens renhet
och sterila doft Iims en hem*
lrevr:ad hår. Den l:ernr nog på
Annas blåa rocir. kinker man.

Och på hennes tnrtlyllda fii-
rehavande:r och naluriiga
glåttighet. Hon spelar inte rEif
ien av insiitution och rnynd.ig-
hetn och det känns på någr:t
sätt ovanligt"

*
Telefonen ringer oi:ir "sys-

tr.r Åttnir" ),\ illilt . Dct jr ert
ung mamma sonr är bekym-
rad övel sin bnby sorn hostar
och har feber. Svster fråpar
och hör sig för, ger råd för
mat och dryck och lovar att
titta in på eftermiddagen.
Familjen bor centnalt, det är
inte svårt att hitta.

Sedan ringer telefonen med
korta mellanrnm, De flesta
akuta besvär och sjukdomar,
men nrånga ring*r också och
frågar om polio- och nräss-
lingsvaccinering, aktu*llt i
dessa dagar. I övrigt gäller
samtalen omliiggningar av sår'
o.d, som syster ska skötå" Kon-
takter sorn ska tas med någon
som kommit hem från sjuklrus
och behöver tillsyn, och upp-
sökande vnrksamhut bhrncl cle

tal viil Anna att vecierbörande
ska höra av sig igen.

*Det är viktigt att följa upp
vad som händer, säger hon till
mig. Det ger ömsesidigt för-
troende och irygghet lbr både
mig och patienten,

Man blir snart på det klara
rned hur nrycket Anna ska
hinna mccl på en förmiddag -
och hur nrånga som behöver
herrne, Samtidigt förundras
man över hennes oavlåtliga
effoki,ivitet oeh goda humör.
Herrnes l'örmåga att intresse-
ra sig -^ på alivar för envar
s{)}n holl har med att göra.
Henn*s di*trikt har nåra 3000
innevånare. Det omfattar
Smula, Fivlered, Äsarp,
Börstig, Brisrnene och Kin-
neved.

*
Förutom den vanliga dagti

den har hon telefonjour en
natt i veckan och heljour var
fiärde helg. De fyra distrikts,
sköterskorna i Faiköpings yt-
terområden delar oå
jourtjänstgöringen. Storhel-

fti

ii,
rrir:
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Bränt barn skyr elden. Men är rnan bara L år vet man inte att
ugn:;hrckan är varm. Lilla Jimmy sitter lugnt i mamma An-
na-Karin Lindroths knä när syster Anna plåstrar orri.

ger går man i princip efter
samma schena.

Anna har, som framgått en
lieltidstjänst och den avser
både sjuk och hälsovård. Vid
sidan om mottagning och
hembesök liksom barncentral
varannan vecka, ska hon skö-
ta administrativt arbete. Det.
innebär att beställa sjukr'årds-
artiklar, ta kontakt med
hemhjälpsledare, skaffa
hjålpmedel och förbruknings-
artiklar och mycket annat.

Trots allt detta undrar man
om inte det personliga ansva-
rbt, bedömningar av sjuk-

lstånd ete. är det mest
vande i hennes arbete.
vet du om du alltid gjort

Det blir en erfarenhets-
, säger Anna. Har man
a år bakom sig oeh har
det mesta så år man inte

så ångslig. Men självklart tar
jag kontakt med lasarettet om

gldry i distriktet
| frt''v



Långt r.rte i kommunens avkrokar kan man möta syster Anna. En extra dunk med bensin har hon

alltid till hands.
något fali är oklart och då får
jag alltid råd hurjag ska göra.

Anna3 mottagningstid är
mellan 9.00-10.00 varje dag.
Denna dag kommer tre pa-
tienter, en åldre man som re-
gelbundet får ett sår omlagi,
en kvinna som har ont i ha]'
sen och känner sig trött, och
en liten 1-åring som bränt
fingrarna på en ugnslucka.

*
Mannens sår läggs om,

kvinnan som känner sig trött
får rådet att höra sig för om
delpension * hon har bara etr
år till pension - och den lilles
fingrar plåstras om utan ljud-
ligare protester.

Efter detta några telefon-
samtai till och så år det dags
för utryckning. I en hast
packas vad som behövs i väs-
kan, telefonsvararen slås på
- Anna är tillbaka vid pass
16.00 - och tillika med repor-
ter stuvas grejorna in i Ama-
zonen. Färden går mot Fivle-
red och här gäller det att hålla
utkik efter lagård till vänster
och brev!åda tili höger. Det är
nämligen där som vi ska vika
av för det första hembesöket.
Ett äldre par som är sjukliga
behöver tillfrågas om någon-
ting behövs.

-Jag är inte riktigt inlärd
på vägarna här ännu, säger
Anna. Men man lår sig snart.

*
Syster Anna börjar redan

bli en välbekant figur i avkro-
karna. Någon höjer en hand !
luften när hon far förbi - sånt
är trevligt, tycker hon. Vid
det andra besöket nära Blids-
berg, även det gäller ett äldre
par, händer emellertid nåsot
mindre trevligt. Amazonln
lyder inte utan fastnar'med
baken i en snödriva när vi ska
vända ekipaget. Armkrafter
förslår inte och det blir till att
låna telefonen oeh riaga når-
maste gård som har traktor.

::rl:ri
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I blårock och i övrigt "civil" klädsel finner man syster Anna i
Åsarp. Och det är bara under telefontid som man ser henne

sitta någorlunda still'

t
qR-

,1,
Karl Roth är en tid regelbunden gäst hos syster Anna'



furt' 3
Vänliet iblk finns det lyckligt-
vis gott om och snart är bilen
"på fötter" med den rekvire-
rade draghjälpen.

*
Vid det laget är det lunchtid

och vi åker hem till Annas villa
där en köttbit och lite grönsa-
ker trollas fram i hast. Dåref-
ter blir utryckningen inte så
lång. Anna ska till pensio-
närshemmet i Kinnarp dår tre
patienter väntar. En äldre
man har ett besvärligt bensår
som ska läggas om. Det tar en
hel timrne - en omståndlig
procedur.

En äldre dam har ett lik-

nande sår och får en rolig
pratstund med Anna under
omläggningen. "Nu kommer
den här besvärliga månni-
skan igen" såger Anna om sig
själv och då får hon en kram
som svar.

*
Sist besriker vi den unga

mamman med sin baby. Lite
hostmedicin kan inte skada,
tycker,{nna; oeh kanske bör.
hon inte ha så myeket på sig
om febern stiger. Annars är
det nog inte så farligt med
henne, men hör av sig igen i
alla fall.

Med detta är klockan 16.00
oeh vi far tillbaka till mottag-
ningen. Där ringer redan tele-
fonen igen når jag tar adjö.
Först klockan 1?.00 får Anna
siuta för dagen. Jag undrar
hur hon orkar och hinner allt
men ett är nog säkert. Man
Måste har vitatitet, stort kun-
nande oeh mänsklig räckvidd
för att klara det. Eller. som
holr sjålv samn+anfattade det:

-Jag har sådantjag ska gö-
ra, sådant jag måste priorite-
ra och sådant jag måste göra
ändå.

ASTRI

Kinnarp behåtler Thomas
F"år Kenrreth från Ftoby

Lagom till tråningsmatch-
starteir har Kirrnarps IF försäk-
rat sig orn ännu ctt nyförvärv
till eitt forbollskag. Det handlar
orn Kenneth Johnnsson 22-årig
anfallsspelare från Floby IF.
Kenneth hnr under senaste

åren gjort flera lyckade inhopp
i FlF-gänget och i Kinnarp har
man förhoppningar att han
skall gå in i A-laget.

Ett annat glätljebud för Kin-
narpsanhångarna äro att cen-
tern Thomas Vesterberg slan-

nar i laget. Han har varit ötl
mycket hett namn för Jönkö-
pings Siidra och övergången
var mycket nära ått gå i lås. Det
hela sprack emellertid på att
det var svårt att ordna ett jobb
sorn Thomas ville ha. Han tvck-

er att hans nuvarande jobll är
bra och vill inte byta. Därmed
stannar han också kvar i Kin-
narpo där han verkligen behövs
för an laget skall fortsåtta att
vara elt topplag i div, Y.

tl'r'71'

SLytte i Kinnarp 5"D Skytteiokalen ,i Kinnarp var
häromdagen skådeplats för
luftgevärsskytte med Kinneveds
Skytteförening som arrangör,
Liknande arrangemanghölls i ij-ol.
och då var lokalen fullkomligt be:
lamrad. Lika många kom inte
denna gång, men positivt var i al-
la fail att oet var många nya arr-
sikten som dök upp.

Skytteföreningen vill ju få sa
många ungdomar som möjligt in-
tresserade ör skytte,..

Slutarps IF
I r1ratlttar uDl]II

i Skåne ttYrr'
Slutarps IF:s fotbollsspelare,

som i år gör comeback i div VI
och hittills i vinter visat stort
träningsintresse. kommer att '

resa på uppladdningsläger till
Skåne fredagen den I april.
Under fredagen skedde inbok-
ning på Hotell Briesman i Kris-
tianstad i?ir en trupp på 25
man, Spelarrra kommer att vis-
tas tre dar i Skåne och träna
såväl på gräs som grus.

Föreningen under:sökei nu
också möjlighetema till en trä-
ningsmatch lördagen den 2 ap-
ril. Hotell Brissman har blivit
något av ett idrottshotell och de
ansvariga är behjälpliga ledare
med att ordna tråningsmöjlig-
heter och t.o.m. i vissa. fall mst-
cher.

I'em stycken mitt i prick månne?
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AUKTION

å verksladsinventarier
och biltillbehör m. m.

å Klnnarpa Bllrcrvlce, Klnnarp, ca 10 km eöder Falköplng
lörd. d. 12 mars 1077 kl. 10.00, då p.gr.a. drelsens upph.
försäljes:

Gassvets, el.svets, rnotorlyft, ett par garagedomkrafter, !ius-,
inställn.app., däckmonteringsmaskin, balanseringsapp.,
hydr. riktapp,, el.slipmaskin o. dito luftdriven, groplyft, bil-
lyft, plåtsax, batteriprovare,. mutterdr.agare, däckpumpare,
glykolprovare, luftdr.hammare, kompressionsmåtare, kam-
vinkelmåtare, dubbpistol, tåndinställn.lampa, brotschar,
sladdlampor, div. sortimentslådor, div. handredskap, rör-
tånger, polygriptänger, nyckelsatser, div, batterier, varav
några nya, kassaapp, "Ankert,, äldre kassaskåp, bord, sto-
lar, elkaffeautomat, oljor, stift, brytare, slangklämmor,
bromsbelägg, kopplingar, o[efilter, 2 garageportar och ett
antal beg, fönster m.m. som ej här uppräknas.
Bilan Demonstrationskörd Skoda Kup6, 1g?S års, gått B5g mil
(ej slut på garantin) och Volvo Duett, 1962-68.
Upplysn. gm auktionsgodset kan fås per tel. 0515/604 21 Gun_
nar Svensson efter kl. 18.30.

Kontant likvid såvida ej annorlunda överenskommits med
auktionsförrättaren i god tid före auktionen. Lagstadgad
moms tillkommer på inrop över kr 50:-. övriga villkor vid
auktionens början.

Ortsnamn och avbytarsystem de-
batterades vid Kinneved-Vårkumla
LRF-avdelnings årsstämma på
pensionatet i Kinnarp. Ej angenäm
bekantskap utgjorde ombudsmafi
Ove Hallberg, Skara, som deltog i
ståmman. LRF-aktuellt, såsom ut-
byggt avbytarsystem, företagshäl-
sovård, Lantbnrkarnas Borgens
AB samt LRF och den kommunala
planeringen var ämnen som han in-
formerade om. . Stig Anderssoq,
I3jörstorp orienterade om tr'ören-
ingsbanken och hur inlånings- oih
utlåningssu4morna påverkade
bankens kreditmöjli gheter.

Av 
-verksämhEtsberättetsen'

framgick att styrelsen har haft fyra
sammanträden. Ordf. har deltagit i
sarnmånträden med kommunala
samrådsgruppen. En bygdeträff
!a1 qnordnats gemensamt med
Börstigs a'r'd. En studiecirkel. med
12 deltagare har studerat ämnet

"Kon i centrum". Motion har in-
sänts till lärrsförbundsstämmån an-
gående inllationsbeskattning på
stamdjur. Medlemsantalet var vid
årets slut 100.
Ortnamnsfråganblevföremålörlivlig'
debatt. Då tendensen tyder på aft
få dem borttagna och ersatta med
nummer, uttalade sig stämman'{tir

Här är tjejen som vet val målet är beläget. Det visade
hon med önskvärd tydlighet i söndagso då FKIK gick
obescgrade geriom flickornas lS-årsgrupp.

Gunilla Westerberg - skyttedrottningeno som i fi'
nalen rnot Stenstorp vräkte in fyra mål på två minu'
ter! Det eör ni inte om!

Det hade räckt med oavgiort
mot Stenstorp för FKIK, men -
Gunilla tog det säkra för det osäk-
ra och snickrade ihop fyra måI.
Andå gick hon omkring cich var
anonym tills det återstod fem mi-
nuter.

oJ, oJ, oJ,..,
Då tvckte hon att det fick vara

nog:
Efter 10 min soarkade hon in

2-0-målet. (Lisbei Ek hade tidrga-
re svarat för l-0). En minut s'ena-
re rullade hon in 3-0.. 4-0 spar-
kade hon in i öppen bur en halv
minut efteråt och efter ytterligare

30 sek. avslutade hon sin korta
men intensiva föreställnine med
sitt sista måI, som betyddä 5-0.
Fyra mål på två minuter - jag
fi ck chipsen i'vrårrgstrupen!

tr7ast det är klart - Gunilla är
utpräglad forward och har gjort
fyra mål i en och samma match
förut. Men knap-
past rnom loppet av två rmnuter.
Gunilla, som fyller 15 r ar, var mect
och spelade hem TGiaden i $ol
och då svarade hon och Annika
Lundgren fiir större delen av
målskArden. Såvisst har honvanan
inne. Något, A-lagsspel har det
dock inte blivit ännu.

-Kanske nästa år,..
Att Gunilla skulle bli en sån he-

jare på att göra mål kanske inte
år så konstigt. Brorsan Tomas
spelar nämligen i Kinnarp och är
där en icke helt okänd skvtte-
kung, som anses vara en av de
mest lovande i våra trakter.

Men fyra mål på två minuter -
det har han väl aldrig gjort.,.?

Ortsnamn och avbytarsystes
debatterades vid LRF-m örc"!\''

att våra ortsnamn behålls. Ät stv-
relsen uppdrogs att bevaka h:indöl-
serna i frågan.
- Efter Ove Hallbergs anftirand.e
hams'4lldes frågor angående fiire-
tagshälsovården crch Lantbrukar-
nas Borgens AB. Om avbytarsys-
temat förekom en ingående diskus.r
sron.

Till avgående Sixten Lindberg,
som. i 14 år varit med i styrelsen
samt denna tid, varit avd, kass<ir
framförde ordf. avd. varma tack fiir
troget arbete för avd. samt över-
lämnade en blomma.

Till styrelseledamöter fiir två år
omvaldes Lennart Pettersson. Hal-
lag., H,ar'ry Johansson, Halsarp, .dI-
lan Johansson, Alarp. Som supp-
leant under sommartid omvaldes
Kurt Johansson, Västorp. Helmer
Andersson, österg., samt'nyvaldes
Sten-Inge Karlsson, Axtorp och Le-
if Lihnell, Fröje. Lennarf petters-
son omvaldes med acklamation som
avd. ordf.

Som revisörer omvaldes Bengt
Nilsson, Kotarp, Karl-Erik Anderi-
son, Svenstorp. Till studieorganisa-
tcir omvaldes Rune Gustafsson. Slut.
arp. Som ungdomsrepresentant
omvaldes Leif Lennartssön, Hallag.
Att jämte ordf. representera viä
länsförbundets ståmma valdes
Bengt Nilsson, Kotarp. Som ombud
till vuxenskolan omvaldes Margot
Pettersson, Hallag., samt Ru--ne
Gustafsson, Slutarp.

Till kontaktman med Förenings-
banken omi'aldes Verner Gf*r-
lund, Vårkumla och Torsten Gus-
tafsson, Prästg.

Till valberedning valdes Sixten
Lindberg, Axtorp,-Bengt Vård6n,
Vårkumla, och Inga Gustafsson,
Slutarp. Som repre.sentant i den
Kommunala samrådsgruppen ut-
sågs ordf. Lennart Petlerisor.

Vidare förekom servering av kaf-
fe, utlottning av hemartiklar och '
verktyg till stiirnmodeltagarna.

AB r.o. H OV RÄT?S}IOTAFIC

A1BERT NNGUS FASTIGH

Tel. 0515/113 ?5, 109 ?5 FALKÖPING bosr.tel. 0515/116 ?5 
-
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Hun går det meil Frökinds
badel? Ja. ån så linge htr in-
genting mer skett ia ett frå-
g:an över{örts &in Lomnun-
st;rretserls flstighetsutskon ritr
d€t nyinråttrde komnunale
ortan€t - centr:rlr bygands-
homnaiu6n och art hilsc.
vå'rdsnåmnden påpcker vlt-
tenpnoblemen sonn Kinnirlr -
SNutara har" Vannet krnske
inte sku.lle ricka till och d€€s
kunlitet år irre heller brr-

Kornmuastynebens fr*i3-
he|setskott sou fiek yrfrrndcf
från hfilsovårdsnihridci h)r-
Iigen skickade docl dcrh vi.
dere titr cerntr:ala tyf;a.at'
koraurnitt6n utrn kmemtr.
Kommittån r&dl nu slörr
byggnad och upphandling av
Fr.ökindshade[ ocf Er e[t€i
tr stållniug ,dtl . hilsovfrdb-
nårnndens;rttrande.

{om-ogh smaka. kom och smaka. utropar ICA-direktör Birger Jar} Persson från Västerås. dch saknade
giords fr.v. disponent Sve-n T. undberg, Skövde, Harald JoseTsson och Karl-Olof Andersson frå" F. alkaping
samt Bengt Samuelsson, Slutarp- : .. . r ;

Köpman Bengt Samuelsson
från'Slutarp vaides in som leda-
mof iJeA:s sektionsstgelse ocl-r

Karl-Olof Andersson samt Harald
Josefsson som ledamöter i
marknadskomnitt6n

tolz-t

KINNARP
Tips- och bingopromenad
sönd. den 13/3 k1. 10.00-12.00
Start vid Kinnemo.
Välkomna!
KIF:s Damklubb.

RK-stämma i Kinnarp tz/14,
- Kinneveds rödakorikreis har lo-
kalstämma på söndag på Kinnarps
penslonat.

BILMEKANIKER
erhåller omgående anställning

A AB BIL & MOTOR
K ,p - Aukt. Renaultselvice -
V/// SLUTARP rer. 05151333 30,

'' Carl-Ake Unsh eller Kenneth Rehn,efterfråsas

Med tvekan
tjänligt
vatten aI
Kinnarp!

Vattnet i Kinnarp-Slu-
tarp har analyserats av
Kemiska statienen j
Skara och där ånser lran
ått vattnet är med tvekah
tjänligt som kommunalt
vatten. Klorid- och
sulfathalterna är
anmärkningsvärt höga,
konstaterades det i utlå-
tandet.
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Kinnarps lagerförsäljning
KINNARP TEL 0515/332 63
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Glimtar från Frcikind, -"4

.. Go morgon!
Även härute har vårfåglarna

kommit och en och annan krokus
har stuckit upp en nyfiken näsa.
Lindströms har krokus som
blommar - det sa det yngre gar-
deil i fqmiljen för ett bra tag se-
dan. Jag vill minnas det var en
kväll när snön yrde kring f<in-
stren. Krokus, snödroppar, sta-
rar, liirkor - ja rapporterna
strömmar in till oss på redaktio-
nen. Våren är här - ör att stanna
återstår att se.

,*

Det har varit en kalasvinter.
Vintern skall vara sån. Mycket
snö. Blöta vantar i hela köki:t.
Rödblommiga ungar, som tar alla
chanser att åka skidor och
skridskor. Och småsvärjande
grannar som tycker att nu får det
snart vara nog med all snön. Det
är jobbigt att skotta, men man
glömmer fort alla besvär, alia
jobbiga snöskoveltimmar. Vin-
tern ?&77 blev precis en sådan
vinter som många drömt om, men
knappast trodde skulle bli en
verklighet. En vit vinter är bra
mycket roligare än de vintrar som
vi uppled under senare år med
."g. och äessemelian lite snö-

,L".k, to* bara irriterat'.Det har

"r.it'"tt 
stadigt väder och stadigt

vader ar bra.

*
Nu kommer snart vårfloden.

Oeh det är vi glada för härute.
Enligt de undersöknihgar som
gjorts har vi näst intill undermå-
ligt vatten i våra ledningar. Och
dessutom har vi iite vatten. Kal-
kigt vatten har vi haft i alla år,
men lite vatten var en nyhet. Vi
har så lite vatten att vårt frilufts-'
bad år i farozcnen. Det är ingen
nyhet att friluftsbadet är i farozo-
nen, men beror det på vattenflö-
det? Den här badfrågan i Frökind
har bollats hit och dit så länge nu
så att vi hårute funderav. Vi anar
att den bollats bort - luften bör-
jar alltmer pysa ur bollen och det
beror naturligtvis på att det inte
finns pengar.

*
Är det inte bättre att tala i klar-

text och säga som det är: "Det blir
inget bad i Frökind. V! har råknat
fram och tillbaka och kommit un-
derfund med att den hår investe-
ringen klarar vi inte". Den lilla
badbaljan i Frökind är snart uppe
i en miljonanläggning. I stads-
huskorridoren säeer man så här:
vi har viktigare projekt än en bad-
,anliiggningi Frökind.

Gå ut och säg så här istälet: Vi
har för länge sedan sorterat i hö-

gen över viktiga projekt och
kommit fram till att det blir ineet
bad i Frökind.

*
. Vi blir naturligtvis ledsna här-

ute över ett nej-besked, men vi
kanske ändå kan bära det. Vi är
irriterade på "hattandet" hit och
dit - nu vill vi ha besked. Som-
maren -7? skall badet stå klart..'
Det var ett av många bud från
dem som styr och ställer. Det har
kostat många kulor att transpor-
tera Frökindsbadet inom förvalf
ningen i huvudkommunen.

Jag tycker att den av gamla
Frökinds kommun inköpta bas-
sängen nu generöst kan över-
räckas till förvaltningen. Kanske
kan den göra sin tjänst som
"lunchbassäng" i anslutning till
den ör några år södan uppförda
fontänen från Venedig. För ett
faktum kvarstår: baljan är inköpt
och finns. Den hade funnits på sin
rätta plats i kungliga Frökinä, om
man inte börjat att dribbla.

*
Badfrågan i Frökind har nu

överförts till det nYinråttade
kommunala organet centrala
bvsenadskommitt6n. Låt dom
aiåä stackarna sliPPa. För det är
iu insen mening att utreda och
upphändla om det inte finns nåt
vätten! Lite vatten, dåligt vatten
- det är allvarligt nog. Kampen

' för Vätter-vatten blir nästa fight.
Vi vill ha sik och röding i rören.

Vi härute blir FalköPings Wa-
terloo?

Det finns all anledning att åter-
komma till det här med vatten' Vi
kommer igen. Tro inte att ni får
någon ro.-Får vi inte bassäng -
kommer vi att slåss för Vätter-vat-
.ten.

t

För alla uppmuntrande tillrop,
för alla brev till "glimtarna", och
för alla telefonsamtal ber jag att få
tacka. Det är helt fantastiskt med
denna kontakt, men om ni sett
starar, lärkor, gäs5 krokus, ama-
rvllis eller afrikan*. krukväxt så'
ring gärna, men helst före 4 på
natten. Det är lite bökigt att sorte-
ra kamera, blixtar, papper och
penna så dags. Mor i huset und-
rar - ungarna undrar. Karusel-
len är igång.

Och på morgonen när jag
kommer till afftirn undrar Majvi,
vad jag gjort i natt. Hon tror inte
längre att jag fotograferar kro-
kus.

Nu snarkar mor. Och katten.
t'äåKr'å

KOPDIN BEG.
BILHOS

RENAULF
HANDI.AREN!

RENA[|TI
AB BIL & MOTOR

SIUTARP Telefon 0515/333 30

aukt. återf'örsäljare för Renault
vårldens skirsta tillv. av framhj,drivna bilar,

BYTESBILAR,PR| TA

Utf Brage*tog silver
i Vädtergötasirns final

Efter fyra ftirsöketävlingar i Vöetgörasim, var
det i söndage dags fiir final i Odenbadet. Sirnmar-
na konr från l8 klubbar runa {rrn i Våetergötland
- det vsr allteå en rik repreeentation av ungdo-
mar, som kämpade om medaljerna. Dessa hamns-
de också i stort s€tt diir man anade sig till der,

Det blev fina tåvlingar, i vilka inget hrut rpara-
des, En del överraskningar bjöda det dock på och
fiir Falköpings del kapndes det rcjålt på de per,
sonbästa tiderns. Främsta placeringen rog Ulf
Brage med en andraplats i br{irtsim fiir pojknr B
fiiddå.64.

Kinnarlrs IF Ar Jonny Carlstedh, Leil
Ekbom, Roland Jansson, Bengt Georgs-
son, Conny Qvist, Arne Ekbom, Berne
Svensson, Kent Bengtsson, Benny Crl-
qvist, Thomas Westerberg, Kenneth Jo-
hanrsson. Match mot: Vinninga Ais, Sam-
Jing: Kinnemo idag 11.15.

Klnmrlre IF B: Gustav Ekerlid, Ste-
we Carlsson, Rune Torstenspn, Chris-
ter Johansson, Bo Johmsson, Roland
Moberg, Torbjörn Åkesson, Tomas
Karlsson, Bengt Perssn, Tommy Fred-
riksson, Uiro Carlsson, Bengt Kjells-
tr-tim. Match mot: Äsarp. Samling: Kin-
nemo idag 9.15.

Slurarp IF A: Ulf Karlin, Inge Karls-
son, Kjell Karlstedt, Bengt Andersson,
Tomas Rehn, Tony Skoglund, Tommy
Erlandson, Dan-Ola Sanden, Miltin
Lindroth, Roger Andersson, Stefan Ek-
man, IGkan Andersson, Roger Peder-
sen, Ove'K*len. Mateh mot: Värsås A.
Samling: Tångavallen idag. 15.15, Ev.
återbud 33527.

Slutarp IF B: Ove Karl6n, Jan Lind-
roth, Leif Svenssbn, Böde Gustavson,
Bengt Hermanson, Roger Pedersen,
Christer Stenqvist, Bo Lund, Åke Brant,
Håkan Andersson, Mickael Skoglund,
Fer Brant, Ingemu Gustavson, Jan An-
dersson. Match mot: Folkabo B. Sam-
ling: Tångavallen sindag 13. Ev, återbud
33238.

tzlz-h.
(d^la^'

^c+il^n)

KlFre tlpcpromeE? ldlr->1 .
88 deltog i söndagens tipsprome-

nad som arrangerades åv Kinnarps
IF:s damklubb. Rått rad: x2L t22
rql xlx.

Barnraden: x22 lxx LLx 2L2,
Rått vujxensvar: Salzburg, 8

juni, vin, Boliviakaktus,.10.934, 6,
Lissabon, vitsippa, bilmärkp, 6,
6,070 ssmt 1972.

Skdefrågar 9,24 m.
Vinster på lotter: nr 20 och 64.
12 rätt: Uno Karlsson, Kinnarp.

2. R Östlund 11 rätt (13,5) 3. B Ge-
orgsson 11 rått (19,38), Yinnare
barnr Jessica Karlsson med 12 rätt
(9,90),

RENAUI-T12

sTATl0NSyAGl{

MEIITTARS

NVHET[R.

Nv varnrnqslampa lor bronsorlclrvj Ny, nalrrg
neltåct<ningsmätta lr:n Ökad 'lapvirt 

ru
1.000 kg. Annars svalier den precls som vanllg{
hela I 650 | gods. Och ar sor valriSt Tar^'d
oens kdnske mest p"isvardd slat Önsvagr

BENAUTTO

AB BIL & MOTOR
SLUTARP Telefon 05151333 30



Årtttrimma med RK'folk'
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En del av styrelsens församlad till planering av fremtida aktiviteter, med ordf. Cöran Andersson och sekr,
Brita WilgotsÄon t,h.

torp, lb styrelseår, valdes Astrid
$ndergson Vårkumla och Signhild
Äkerblom, Axtorp. Till ombid for
distriktsståmman i t{io valdes Brita
Wilgotsson, Valbort Claesson,'Gurli
Sjöberg, Aina Andersson och Inger
Karlsson. Suppl. för dessa blev In-

Kin narps-
Slutarps
Vägförening har årsmöte
onsdagen den 23 mars ki. 19.30 i
Lokal Frökind.
Styrelsen

Efter att de båda avgående sty-
relseledamöterna avtackats med
blomr4or blev det så snåningom
dags för ståmmans avsltning och
gemensam kaffedrickning.

Kinneveds Rödakorskrets höll
sin årsetåmma på Pensionaiet i
Ktnnarp i siindags under lednirrg av
ordf',.(triiran Andersson och cqkr,
Br,ita Wilgotrson.''trill nya ldamö-
ter i styrelsen efl,er Anna-Greta
Oskaf,sson med 7 Ars styrelsemed-
verkan. och Astrid Andersson Ax'

ger Johansson, Inga Nielsen, Sigrid
Brodd. Astrid Andersson. Vår-
kumla och Astrid Andersson, Ax-
torp. Några arbetskommitt6er till-
satt€s också. För de åldres resa
valdes Valborg Claesson Brita*Wil-
gotsson och Göran Andersson. För
valborgsmåssofirandet valdes Rut
Persson, Inge! Karlsson, Astrid
Andersson Axtonc Edvard Johans-
soriloch Göran Airdersson, Och för
pensionärsträffen enade man sig
om Inga Niglsen, Barbro llermans-
son och Gurli Sjöberg,

I enlighet med styrelsens förslag
anslogs 2.000 kronor till Röda Kor-
sets Katastrffond, 600 kronor till sy-
föreningens faddrbarn. i Syd.Korea
500 kronor till Indinesien och 500
kronor till Indien,

!'otlollsspelqna är gllda igen. Nu qlr ju plan_erna i fint skick. På bilden provar ett pa" av Slrrtatps spelare
underlaget i Kinnarp. Testet utföll till belåtenhet!

Kinnarps W.
Missionshus

Sönd. 11.00 Gudstj., Roland
och Rene6. Kurt. Offer.

Fotbollsplanerna, i fint shick
FulI fort på trciniigsspelet 

rr{ t-}r'

Det har varit'en problematisk
vinter f?ir våra fofbollslag. Gruspla-
nerna i kommunen har ofta legat
under srrö och is och har därmed i
det närmaste varit oanvändbara.
Nu har.som bekant vädretP makter
varit mycköt välvilligt instiillda till
fotbollsfolket under den senaste
veckan 'och kommunens folk har
giort planetna mYcket bra igel och
det ser nu ut som om hela helgens
matchproSjtam .skall kunna genom-
ftiras, d.v.s. de tråkiga återbuden
till mgtståndårlagen skall kunna

undvikas.
I Kinnarp var grusplanen mycket

bra redan i början av veckan tack
vare att man låtit vattnet rinna un-
dan. Grusplanen vid Odenhallen är
närmast perfekt för spel och samma
gäller Stenstorpsplanen. I Gudhem
har man haft problem eftersom
man inte har kururat hitta brunnar-
na. Dessa uppenbarade.sig dock i
onsdågs och efter ett fint vaktmäs-
tararbete är nu även den planen
fullt acceptabel. Dotorpsplanen i
Falköping är som vanligt lite be-

svärlig att få ordning på, men den
är i alla fall fullt duglig för spel;
medan planen vid Gymnasieskolan
ännu inte är snöfri. Det har ju varit
is där.

Det har klankats från fotbollshåll
på kommunen för att planerna hdr
varit dåliga, men nu ser vi ju att om
vädret är någorlunda stabilt så sät-
ter man in sina resurser ftir att få
planernä speldugliga. Tack fijr
detl' 

MATS



Ki n neveds
Föräldrar
får vakta
vid bussen

Drt har långe varir bekym-
mer med av- och påstigningen
vid busshålleplatsen i Slurarp.
Skolelever fnön Slutarp åker
med den reguljöra.SJ-bussen
till skolan i Kinnarp m€n upp-
för sig inte cårekilt trafiksåkert.
Skobtyrelsen diskurerade fiir-
hållandena vid sitt skolstyrel-
semöte i tisdags aom hölle i
Kinnarp. Men eftertom elever.
na inte ör ekolskjutsberättigade
- till det är avetåndet allt för
kort - är det i princip inte sko
lans sak all ansvåra {tir dem.
Åkt* d. med skolans egna skol-
bugsar vore saken annorlunda,
tlå kunde man öndra förhållsn'
dena vid hållplatsen. lllen nu år
der SJ:s reguljåra hållplata.

Elevema har elltsa inte rått
till skolskjuts men chaufl?iren
menar att det är eåkrare att ha
dem i buseen än frarnför sig På
vägen. I bakgrunden ligger
alltså de beavärliga trafikför*
hållandena i Slutarp-Kinnarp
över huvud taget' rned gemen-
sam skolvåg - genomfart.

Skolstyrelsen skåll nu be alt
Hem och Skola hjålper rill med
tillsyn vid hållplatsen.

vh+r.

Toner .från Wien
blir det i Lokal Frökind i kväll, då
Dagfin Mglm kommer På besiik.
Han är operasångare, tenor, med
lång konsertverksamhet bakom sig,
intJbara i Sverige utan också i bl.a.
Danmark, Tyskiand och USA, där
han glort succ6 på Carnegie Hall i
New York och blivit favorit i
svenskbygderna.

Under den mörka tiden av året
turnerar Dagfin Malm gärna På den
svenska landsbygden for att vi som
bor dår skall få tillf?ille att lyssna till
skön musik. Från Lokal Frökint'
kommer han att ta oss med ti|!
Wien, musikens och glädjens sta<J

Ackohpanjerad av Pianisten Tor"
lVibere siunger iran sånger av
Schubårt.- Millöcker. Lehar, Jo-
hann Strauss d y och andra välkån-
da -och ålskade komPisitörer, som
brukar kunna hjålPa oss att glöm-
ma slasket runt husknuten'

Wieneraftonen i Lokal Frökind
äger rum i kulturnämndens regi
och ger möjlighet till gratis musik'
upplevelse för alla intresserade.

Tipspromenad
I SLUTARP söndag 14-16.
Obs! Tiden!
Start: Samuelssons affär,
Vuxen- och barnfrågor.

slF 
' 9P'71

FALKÖPINGS
KOMMUN
söker till

SOCIALFöRVALTNINGEN

A. VIK. BITR. AIOCRNOMSHEMSFÖNT-
STÅNDARE
En vikarierande biträdande ålderdomshemsföreståndare, K
11, vid Frökiridsgårdens ålderdomshem. Kinnarp. likariat
fram till 19?7-08-31. Tillträde snarast efter överenskommel-

FURSALJNIlIIG
till lörmån för ungdornsverksamheten och Lutherhjälpen i Lokal
Frökind fred. den 25 mars kl. 19.00. Lotterier - Servering.

Gåvor och paket mottages tacksamt! A11a välkomna!

Kyrkans Ungdom i Kinneveds p-äEtorat

RENAUTT 16 Tt
oota
ao

kyrkof u llmäktige
kallas till ord. sammanträde
torsd. den 2413 L977 kl. 19.00 i
Församlingssalen, Axtorp.

Ordf.

Ki n neved
Kyrkans pensionärer samlas
torsdagen den 24.3. k1. 15 i Lo-
kal Frökind,
Gäster Kyrkoh o fru Arthur
Larsson. ,

Välkomna.

.{motBiSlutarp
I kväll blir det inbördes möte mellan

två lag ur Slutarps IF. Smling är på
Tångavallen 18.30 för en match en halv-
timme senare,

Lag A: Christer Stenqvist, Inge Kals-
son, Kjell Karlstedt, Håkan Andersson,
Thomas Rehn, Tony Skoglund, Tommy
Erlandsson, Dan-Ola Sanden, Äke
Brandt, Roger Andersson, Martin Lind-
roth.

Lag B: Ove Kulån, J-O Kjellander,
Bengt Hernansson, Jan Lindroth, Ro-
ger Pedersen, Gunnar Kjell6n, Mikael
Skoglund, Hemik Lindroth, Bo Lund,
Leif Svensson, Ingemr. Gustafsson,
Gemensamma res: P. Brandt, R. Lind-
ström, T. Stomberg och Jonny Anders-

z-/s']l:
Slutarp-Brandsrorp 2-,1

Slutarp fick inkassera sin första ftirlust
i årets träningsspel, då mm f?ill mot
Brmdstorp med 4-2. Brandstorp fick
bl.a. två straffa, vilka bidrog till att av-
göra matchen, men även spelrnässigt var
gästerna det bättre laget. I ett reservbe-
tpnat Slutarp va Roger Andersson och
Äke Brandt bra. MåJskytta va Roger
Andersson eh Dan-Ola Smd6"'7:).

Kinnarp-Södra Ving T-4
I en målrik match i lördags kunde

Kinnarp besegra div. V-kollegan Södra
Ving med 7-4. Nyförvärvei Kenneth
Johansson var målpiggast med fura full-
träffar. Thomas Westerberg, Bengt Ge-
orgsson och Kent Bengtzon gjorde eft
var,

VÅFFELFEST
i NBV-salen, Kinnarp i morgon
fredag kl. 19.30 Underhållning
av Marie-Louise och Anette. AI-
la medl. och övriga hjärtligt
välkomnal
Kinnarps IOGT-NTO förening.

Försam lings-
delegerade
i Kinneveds pastorat kallas till
ord. sammanträde i Lokal Frö-
kind torsdagen den 31 mars
1977 k]. 19.00.

Ärenden enligt anslag.

Ordf.

MEDTTARS NYHITER.

Nya spor.tfälgar med bättre bromskylning. f'ly,
mjukklädd såkerhetsratt. Reflexfria torkar-
armar. Nytt, effektivare avgassystem med
dubbla ljuddämpare. Ny varningslampa för
bromsoljenivå. Ökad släpvikt, nu 1,200 kg.
Annars är den precis som vanligt "den mest
komfortabla bilsom någonsin gjorts" enligt

AB BIL & MOTOR
U[T@
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Vårfloden börjar nu göra sig ordentligt
påmind på Falbygden. Vid ett strövtåg på
vägar runt Falköping upptäckte vi det stora
havet på Mönarps mossar. Marken är tydli-
gen så mättad att diken och åar inte räcker
till utan vattnet breder ut sig över stora
arealer. Vägen mellan Mönarp och GrolEn-
da - varifrån vi hämtat bilden - har också
"tagit in" vatten. Mönarps hav ärett vårligt
inslag på sjöfattiga Falbygden.

SLUTARPS
MISSIONSHUS

Torsd. 19.00 UV-lNVlcNlNG
och STJÄRNFALL.

Rydberg och UVJedarna.
Offer för UV-kåren.

Välkomna!

?0.38 * 01.00
LAMMS

Kassan öppnas kl. 20"
Välkomna! Frökinds GDV

Kin narpsplattan
Trädgårdsplattor, kantsten av olika slag.

vit, marmor granitoid. släta grå.

Finns på lager under våren. Beställning
under sommaren.
Tel. 331 49, 336 34.

Dansk sjösten, vit, grå-

kan göras för leverans

Kin narp
Tips- o binEoPromenad sönda-
gen den 27 131r-l. 10- 12 Start vid
Kinnemo.
Välkomna!
KIF:s Darnklubb.

Slutarps
samhällsförening
lrar årsstämma Lokal Frö-
kind, onsclagen den,30 mars kl.
19.30.

9tyrelsen.


