
.o.ffg' FASTIGHETS'och\c- L0$UREAUKTI0N
kommer att hållas lördagen d.4 Junl 1977 kl. 11.00 varvid
utbjudes fastigheten Slutarp, Backgården 5: 36, Kinneveds
sn,, Falköpings kommun, med adress: Sandåna våg 2' Slut.
arp, Falköping, Fastighet - f.d, syfabrik - av trä i 2 plan under
eternittåk, Yttermått ca 13.3 x 9,7 m, Inr. inredda lokaliteter
om ea 200 kvm, varav bl,a, 2 salar om 65 resp, 55 kvm.
Parkettgqlv i samtl, runr, Ytterl, ea 40 kvm kan inredas,
Toalett, Värmceentral - oljeeldn. Fastigh, är pass, för lättare
tillverkn,, försäljn, e.d, Trädgårdstomt 644 hvm, Tax,värele
kr 44,000r:,

En U2 tim, fri prövningstid att anta el. förkasta avgivet br.rel

förbehålles, Köpar"ii eriägger ss. handpenning 10 7r av kö'
peskillingen, Övriga villkor viel auktionens början. Vlanlng av
faatlgheten tisel, d, 3Ub 197? kl, 17,00* 19,00 el. eft, överensk.
Cra kl. 12,00 föroä||cs on del Inre lörörc: bl.a. en del snick.
an'erktyg ss, hyvlar, sågar, yxor m, m, div. handredskap,
h1'r'elbänk, ehif'forfi6, spegelbyffe, skänk, soffa, gamm,
sklivborel, åildre eyklar, trädg,vält, några kopparsaker bl,a,
taklarnpa, r'är,stol, järnspis, slipsten, ett par träportar, tras.
mattor, liten el,rnotor. 2 stora tr'ädg,-urnor m,-m KONTANT
LIKVID.
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.,0, HovpIrt3t{otlPtt
Hnarus FAsflen,

Beg. bra bilar
Rcnault 16 TS -70
brun, 8.000 mil
Rsnaull 16 TL -75
grön, 3.000 mil
Rcnauli 16 TL -73
blå, 8.200 mil
Renault 15 TL -70
vit, 10.000 mil
Renault l2 combl -76
gul, 1. 100 mil
Rcnault 12 Tg -76
gul, 1,200 mil
Ranault 12 Tg -74
brun, 5.000 mil
Rcnault 5 TS -77
röd, 800 mil
Renault 5 TL -76
orange, 2.400 mil
Rlneult 5 TL -7fl
orange, 3,400 mil

Opel Accone 10 -73
gfön, 4.500 mil, drag.
Opel Rekord -74
vit. 9.500 mil
Voivo 142 -74
röd, 4.400 mil, drag
Volkwagcn Varlrnt -70
vit. 10.800 mil
Pcug.ot 3(H -75
vit, 5.000 mil
Pougcot 204 D combl -72
grön, 7.500 mil
Ford 16 L -75
blå, 2.600 mil
Ford Grananda combl -73
beige, 10,000 mil
Flrt 128 Cuoö -72
röd. 9.500 niil
VrurhallVlvr -6ö
blå, 8,000 mil.

AB BIL & MOTOR
9lutrp. Trl. 0615/393 30.

Kyrkerörs rektorsområde
Samtliga målsmän inbjudes till avslutning i rektorsområdets skolor
fredagen den 10juni sålunda:
Kyrkerörsskolan i aulan kl. 8.30
Kinnarps skola har traditionell examen med två lektioner, som
börjar kl. 9.00. Varje klass avslutar läsåret i respektive klassrum,
och skolskjutsarna går hem kl. 10.30.
Åsarps skola avslutar läsåret i N. Åsarps kyrka kl. g.00, och
skoiskjutsarna går hern kl. 10.30
Rektor

Ekedalen: zs{s4-

"Slutarp hcistu

Iaget ui mdtt"
-Båsta laget vi hittills mött i

serieno Slutarp spelade ju verk-
ligen trevlig forboll. Det sade
Ekedalens SK:s storstjärna L-eif
"'Boggie'" Johansson som nu i
snart två decennier agerat med
finess på fottrollsplanerna runt
om i disrriktet.

Ekedalen vann möd 3- 1.

"Boggie'l gjorde själv två mål
men det var ingen lättköpt seger.
Eliedalen rar relält i gungningen
och oavgiorl hade gett Slutarp
rättvisa. Det tyckte man också i
Ekedalen. Usch vilken pers, det
sade lagledaren Arne Gustavsson
.och torkade svetten ur bannan.

Ekedalen ,är obesegiade. Har
ett tungt och rutinerat lag där inte
bara "Boggie'' utgör rutinen. Tit-
ta bekså på Uno Persson som for
'sorn en jojo i bakre leden. ESK
har ett Jåmnt och spelstarkt lag
som jag tror blir farligt i långa
loppet. Det måste vara skönt att
kunna slanga ln spelare typ Lassö
Johansson som avgör med ett

3- 1-må1. när matcher' står och
väger.

ESK hade lite tur den här kväl-
len. Gjorde 0- 1 på nick av "Bog-
gie" efter fem minuter octr öpp-
nade andra halvlek med 0-2 ef-
ter tio minutör genom samme
"Boggie" på en kontring.

Slutarps goda giepp gav 1-2
genom Stefan Ekman i 25:e minu-
ten och sedan handlade det ändå
mer om Slutarp. men när fem mi-
nuter var kvar skickade Lars Jo-
hänsson in 1:3.'

Ekedalen har rlrtinen. dcn
saknar ännu ett Slutarpslag som i

vissa lägen onödigt, får rkrämm-
selhicka. Det går att arbeta bort
och snart nog bör också mogna-
den har kommit. Flera r4ar dukti-
ga. Dan-Ola Sand6n, .Krister
Stenkvist och Stefan Ekrnan stod
för finfina insatser. -Vi var liv-
iädda för Roger Anddrsson men
markeringen på honom höll. let
sade "Boggie" och skyndade in i
duchen.

Karl-Gösta Torstensson, Sköv-
de, var duktig domare.

BÄSSE



Kinnarp fick svårt
i Crolanda - räddades
av dornarrniss???
Bengt t'Bleckaoo Georgsson var bäst på

plan när Kinnarp på måndagskvällen bese-
grade Grolanda på de sistnämndas hemma-
plan med 3-1. Samtliga fullträffar kom i
andra halvlek och av Kinnarps gjorde

GlFJedningen hade disponerat
om gänget inför den här matchen
och med ett igelkottsförsvar lyck-
ades man hålla gästerna stången
även om det var Kinnarp som
kombinerade och domineiade i
spel. Men Grolanda var farliga på
sina -kontringar och det gäller
framförallt i andra halvlek. äå la-
get till och med hade en period av
bra tryck mot Kinnarp. Stallning-
en var då 1-2 och Grolanda hade
ett par rejäla chanser till kvitte-
ring. Det skulle varit straff i B3:e
minuten då en KlF-ftirsvarare
tvingades ta handen till hjälp för
att freda sitt mål. Det var en så-
4an situation om vilken regelbo-
ken talar: Handen sökte bollen.
Därför fanns det ingen anledning
att diskutera något annat än
straff. Domaren l-ennart Johans-
son från Skara såg dock inte hän-
delsen, men det gjorde däremot
den linjedomare som var narmast
situationen och denne bekräftade
efter matchens slut riktigheten av
ett straffdomslut.

- Jag borde tiilfrågat min Ln-
jedomare, men jag är inte van vid

att ha.hjälp på linjerna. Det var
domarkommentaren. A andra si-
dan kunde mu också liniedoma-
ren påkallat domarens uöpmärk-
samhet på fallet.

G"ol"nd" var ledsna över den
missen och det är möiligt att det
blivit en match till det biitra slutet
om kvittering skett på straffen.
1-3 kom sedan två minuter fiire
slutsignalen,

*'
Även om Grolanda hade chans

på ledarlaget tror jag att det blir
mycket svårt att stocpa Kinnarp i
årets serie. Det är eti bra lag som
Kinnarp förfogar över och i-ngen
foll ur ramen den här gången,
"Blecka" var jätteduktig hetä ti-
den och överglänste klart Tho-
mas Westerberg som dock behär-
skat svarade för förspelet till
1-3-målet genom att servera
målskytten Benny Carlqvist en
Iln passnlng.

*
"Bleckas" första mål betvdde

1- l. lå en frispark slog han iill så
att lulten nästan gick ur bollen

som studsade via ribban och in i
målet. Efter ett inkast och boll
fram och tillbaka inom Grolandas
straffområde prickade "Blecka"
in 1*2. Målen för Kinnarp kom
efter sju och 22 minuter. men re-
dan i första minuten av andra
halvlek hade Grolanda tagit led-
ningen , typiskt nog på en straff,
genom_ Hans-Äke Eliasson sedan
Hans-Äke Mörk välts över ända.

i

Konkurrens om betyget bäste
Kinnarpsspelare hade "Blecka"
främst av backen Gösta Ek och i
ett för övrigt jämnt gästlag.

Curt Larsson och Ingemar Jo-
hansson var tillsammans med ru-
tinerade Ing'-ar Larsson och
Hans-Ake Elidsson allra främst i
ett GIF-lag som hade Mörk och
Blank som stångandö toppar.
Kan laget upprepå annandagens
spel bör laget snart ta klivet upp
ur träsket.

Straffmissen till trots; Domaren
Lennart Johansson. Skara döm-
de bra inför 200 personer.-

BASSE

3Vs-'fr-

ooBlecka" två och var den som genom skick-
ligt spel och skytte risade vägen i en match
där Grolanda överrashade genom att ge se.
rieledarna rejält motstånd.

Herr Lars Arvidsson, Kinnarp med
maka Gullan, Itidd Axelsson, Jön-
köpinq. (Foto: Stilfo: Falköpingr

Herr T,aszlo S_ei!!er, Kinnarp, med
maka Inger, född Johansson, Fal_
köping. (Foto: Stilfo, Falköping)

KUNGÖRELSE
OM KONKURS
Bengt Lindroth, 341029-5539,
Hallagårdsgatan 1, Slutarp,
521 00 FALKöpIwC, har den 2
juni 1977 på grund av en den 12
april 1977 inkommen ansökan
förbatts i konkurs vid Falkö-
pings tingsrätt. Anledning finns
till antagande att gäldenärens
bo icke förslår till bestridande
av konkurskostnaderna.
Falköping 1977-06-02
Konkuisdomaren

Fotboll
på Kinnemo söndagen 5 jrrni kl
i8.00.

Sandhems lF -
Kinnarps lF
Fön.natci"r kl. 16.30

Snadhems D-juniorer-
Kinnarps D.juniorer
Vi tackar Klingners lbr. rnatch-
bollen.

Kinnarp - Eriksberg f35-1,17
K: Jonny Mann 24, Yngv-e Nils-

son 23. E: IrLgemar Sämgård och Bo
.A.hiberg 24. Bernt Bengtsson 23.vlo-b.

ftts i bygget! Ha, a" "Bleckas" stenhårda frispark på väg i målet. Det betydde kvittering till
l_ t.

+,&*; ,ffiiffi'#it"tuffi,.,&i.
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-rnen finns detjobb dä?
Sluta slcolan efter nian

Haddon Ostman på Arbetsförmedlingen berättal om möjligheterna att få jobb efter nian för Torbjörn, Bo, Jan, Gun och Ann-Marie

."; t:l;fr

F
..r'",ii'i;

J:r: :.:::::l:i::;i

,t^^^ 6.S^
Frå'kir91,.-Om någon vecka slutar tu- det går göra det lättare.för

sentals elever grundskolan. dem att ta reda på vilka jobb
De allra flesta kommer att det finns och tala om hur man
fortsätta ' i gymnasieskolan. söker jobb har arbetsförmed-
Men de som inte sökt t;idare lingen under några veckor
utbildning eller de som inte haft inforrnation för de grup_
kommer in - hur går detrför per nior i.kommunens skolor
dern? Ja. de får det besr'är- som troliqen inte kommer att
ligt. Nlöiligheterna att fa loblr fortsätta i'skolan - i varie fall
är sn.rå. Men för att så långt inte omedelbart. Man har laet

upp inlbrmationen som ett
rollspel och är troligen den
enda förmedlingen som valt
den informationsmetoden.

Det har varit en lyckad me-
tod. Man har fått eleverna atl
lyssna engagerat - och då
skall man komma ihåg att det
oftast rör sig om skoltrötta
elever.

Vi var med en grupp från
Kyrkerör i går som kom till-
sammans med sin yrkesvals-
lärare Ingvar Robertsson.
Haddon Östman från arbets-
förmedlingen inledde och un-
derströk flera gånger hur vik-
( ALa^J
*rnql ,#

-l

STOR LOPPMARKNAD
vid Lokal Frökind i Slutarp lördagen den l1juni kl. 9.30 (vid

regn inpmhus).

Mängder av varor såväl gamla som nya.
Bl.a. II:a solt. porslin från Eiirskands samt glas från Shrufs
glasbruk. Nya plastmattor i såväl meterlängder som stuvar

m. m. Nya textilier.
Diverqe gamla möbler och andra prylar.

Nl kan göia många fina fynd.
Tombolor - Serveringar

Samhällsföreningen, ldrottsföreningen i Slutarp

B-GRUFP III
Falköpings BK-Tomtens IF l-l
Målg.: F: Kenneth Jacobsson. T: S.
Hjup.

Floby lF-Kinnarps IF l-3
Målg.: F: Haald Lindman. K: Bengt
Kjellström, Torbjörn Äkesson, Tore
Gustavsson.

Åsarps IF-BK Rapid 2-6
Målg,: Ä: Lemart Larsson, Las Kul6n.
R: Johan Grönberg 4, Stephan Augusts-
son, Olof Arkelöv.

Grolanda IF
Kinnarps IF
Floby IF
Falköpings BK
Valtorps IF
BK Rapid
Tomtero IF
Åsarps IF

022-2 I
1 28-13 8
210-9 6

2 10-13 5
2 7-6 4
J II-II {

3 11-20 3

5 6-25 0

D.GRUPP II:
Sandhems IF- KÄttilstorps IK 2-0
Målg.: S: Bob Kalsson, Tommy Svens-
son.

Kiittilstorps lK-!lullsjö Il- 0-3
Målg.: M; IJlf Sjölander 2, Tomas Palrn.

Asarps IF-Furusjö IF 2-3
Målg.: Ä: Douglas Johansson 2. F: Giiran
Lusson 2. Tomas Haderlund.

Kinnarps IF-Yartofta SK l-2
Målg-: K: Per-Ola Westerberg. V: Ola
Jakobsson 2.

Vatofta SK 4
Furusjö IF 4

Mullsjö IF 4

Smdhems IF 2

Folkabo IK 3
Äsaps IF 3
Kinnarps IF 3
Kättilstorps IK 3

4 0 013-3 8
3 016-6 6
2 1 110-4 5

L 012-r 2

| 0 2 3-7 2

L 0 2 3-9 2

012 2-4 L

0 0 3 0-6 0

440
540
530
521
420
520-'5 1-1
500



Småföretag i Kinnarp
står inför expansion
Bröderna lGrlssons Plastindustri i Kinnarp är ett litet men livskraftigt företag nred-eha

anställrla men har i dagarna antagits som iererantör till en av landets största lanrhrrsked'

;"". O- .lf, går i låe U?rya*" detin rejäl slqiuts franråt för företaget, expansion oeh fler

Behöver
fastigheten
undeitrålt?
Snickeriarb. Takservice. Mål-
ning. Interiörarb. samt div. fas.
tighetsservice
Tel 335 27.

F-grupp Ir
Stenstorps IF-Falköpings KIK l-0
Målg.: S: Margareta Gustavsson

Kinnarpe IF-IFK Skövde HF 2-2
Målg.: K: Anneli Johansson, Susam

Ungh i

S: Susanne Johansson, Ulli Johansson

-SlmtHtenstorps{ff: f
Mäg.: Skara: Katarina Ekblaci
S: Maia Brunstedt

anställda.

Det betyder också att företaget i
Kirrnarp kommer in på den europe-
isk,.r marknaden. För att fira den
lyckosamma trenden för ftiretaget
stiingde man fabriken en hel ar-
lretsdag - i fredags * och alla, så-
viirl chef som anstållda, åkte ner till
t?iretagets huv\rdleverantör, Gisla-
veds Gummifabrik, och studerade
tillverkningen under en dag.

Man gav sig iväg tidigt på morgo-
ien nch väl framme i Gislaved gick
r'i.{u i(enom fiiretagets plastavdel-
rring. Gislavedsfabriken bjöd på
lunch varefter Kinnarpsborna frck
re' hur det går till att tillverka däck.

Så åkte Kinnarpsborna hem
igirn, nöjda och belåtna med sin
r{lg,

Ilröderna Karlssons Plastindustri
i Kirrnarp kan i år sckså fira 2Gårs-
jubileurn. I en tid då varssl om upp-
:.:r$rrrrgar och nedläggelser år van-
liga är företagsnyheter om expan-
sion och utveckling tacksamma atl
notera. Chefen fi)r öretaget, Rune
K:rrlsson, är optimistisk inför fram-
ti<len. Fabriken har stor kåpacitet
tillgånglig i maskinell utrustning
'"rch är beredd att ta emot omfattan-
de order liir sin mattillverkning.
Men på sikt kan nyanställningar bli
aktuella.

- Vi är sedan länge leverantörer
till 150 - 200 detaljister och även om
str:ra leveranser till varuhusjättar
betyder mycket fiir oss betyder de

+/b4).

Resklar personal med siktet
sons Plastindustri i KinnarP.
åkte på studieresa'

inte allt. Ksntakterna med
mindre detaljisterna tänker vi
kvar, säger RuIre Karlsson.

IFKSkövdeHF 2 I I 0
StenstorpslF 3 1 1 1

Falköpingsl(IK 2 I 0 1

KinnarpslF I 0 1 t
SkaaIF 2 0 1 1

4-2 3

2-t 2
2-2 1

1-3 1

de
L^ I{onfirmandjubileum i Kinnarp

Furrrsjös bii'stu
lBos tör Sluturp

4o-'n.
Furusjö gjorde sin bästa match frisparksinlägg från Anders Jo-

fOr säsoägä, när man på lörda- hansson. Då återstod endast sju
gen "tvååde" till gästa;de Slut- minuter av.matchen' Dag Lars-
ärp med hela 6-0] Speciellt bra s-on gjorde då 4--0-sedan slutarps-
siåk aet mot slutet. då'man eiorde försvararna missftirstått varand-
ire mål på sex minuter. Känske ra..S-O Christer Eriksson. efter
b..odå":d"tt" på, att Slutarp då nick på.en.hörna' 6-Gmålet slut-
mer eller mindie iagt av. - ligen, giorde Rune Lundberg åter

Furusjö började inatchen bra, igenpå nick. 
-.

skapade 
"tt 

oöh .tt.tut farlighet, . Hela Furrl,jö får beröm för en
och i tionde minuten var An--ders lyckaddag. GärnaliteplustillAn-
Johansson fint framme efter hör- ders Johansson som höll sig spel-
na och oå vollev sloq han in 1--0. bar hela matchen och svarade ftir
En stunä .enarä .'ai*.n beredd många fina insatser.
att notera 1-1. Siutarp fick straff I ett gddltist Slutarp kan inte

"ii"" 
ttå"at på en furusjöspelare' . någon få godkänt, utan man år'

ionv Skogltind prickadä emeller- 
' 

lomna igen till nästa match med
tid bara -stolpån och Furusjös friska tag.
l-O-ledning stod sig halvleken ut. Domaren Lars Andersson, Ti-

Andra hälvleken var en kvart daholm, tillhörde irlte någon av
gammal, då Dag Larsson sprang de bättre aktörerna på banan.
i-från sin bevakning och slog bol- Han löljer inte med i spelet som.
iutt I "at via Sluårpc mål"vak! han borde och så måste pondusen

inställt nå Gislaved hos Bröderna Karls'
I fredags stängde man fabriken och alla

Istigluckan framför Kinneveds kyrka: Evy Arp, Margareta Karl6n,
Maj -Britt_Björk, Ulla Danielsson, 

-H.jördis 
Gustaisson, -Gotthard Gunl

narsson, Håkan Silvander och Bert karlsson. +/O_tl.
I söndags var 1942 å"r_.L.-:{i- kade och flickkören samt kyrkokö_mander åter samlade till nr

gång och e"iltg''.t't' {ö$rqg öåoT;iä'"f*,"11å*lu?j.ö?lkyrka. Ätta ..u 9l Fång tr.etton hade fiura"- g"åi.' minnen f.å;-.,,i;-hörsammat kallelsen till kyrkan, ao-"iiaå". -
där kyrkoherde Hagnerud predi-

3-0 Målskytt: Rune "Tuta" bättras på.
Lundberg. Rune nickade in ett CLASSE



FKlötrrrlolr1r blör sr:å r stoppo,d,e
Ff;l,o,lsslcöllrnlo,d, mo, S and,hem!

Kinnarp ångar på i divi-
sion fem. I söndags utklas-
sade man Sandhem med he-
la 6-0 (2-O) och förstärkte
dårmed sin särställning i ta-
belltoppen. Sex raka segrar
och målskillnaden l9-3
imponerfly. Yilket lag har
livalit6er: , nog att stoppa
'Kinnarps', segermatch?
Sandhern hade det inte på
långa vågar - det kunde
blivit tvåsiffrigt om hemrna-
laget utnyttjat alla öppna
chahser i andra halvlek.

Och många andra lag kommer
att råka ut för likartade utspel-
ningar. på .Kinnemo. Ledarlaget
innehåller massor av duktiga spe-
lare och det säger väl egentligen
ganska mycket om styrkan när
man har råd att placera så dukti
ga spelare som Kennet Johans-

-son och Kennet Palmqvist på av-
bytarbänken.

Kinnarp leder med tre poäng
till godo ftire Stenstorp. Fröjered,
som är tippat topplag, har drab-
bats av tre raka förluster och lig-
ger på undie halvan med baia
sex poäng - det är en av anled-
ningarna iill Kinnarps stora ör-
språng.

Serien är örstås'inte avgjord
på långa vägar, men två nyckel-
matcher väntar Kinnarp i vårav-
slutningen. I de två bortamatcher-
na rnot Fröjered och just Stens-
torp måste man spela på topp.
Gör man det och tar fyra poäng
blir'laget svårstoppat i höst.

KENT B. BÖRJADE.,.
Det finns gott om nyckelspelare

i Kinnarp. Benny Carlqvist och
Tomas Westerberg låg bakom
premiärsegern mot Vartofta i vå-
ras. I söndags steg två andra lira-
re in och fick igång måigörandet i
den tröga första halvleken.
"Blecka" Georgsson gjorde en
underbar dribbling igenom hela
Sandhems-{iirsvaret och spelade

in till Kent Bengtsson som bara
hade att gulla bolien i tomt måI.

Även 2-0 svarade Kent B för.
Han sprang sig fri på högerkan-
ten och sköt förbi en utrusande
Tommy Lilierskog.

Kinnarp hade annars besvär i
första halvlek och hade bara en
chans utöver målen. Det var då
.Tomas Wbsterberg ryckte sig loss
men fick bollen för långt ifrån sig.
Sandhem höll spelet ganska väl
uppe och hade sin farligaste
chans då Jan Elf lobb-sköt strax
utanftir.

...TOMAS FORTSAT'IE!
Tomas Westerberg startade sä-

songen fint med två mål i se-
riepremiären. Men därefter låste
det sig ordentiigt och målkänslan
försvann helt. Efter Sra mållösa
matcher lossnade det dock i and-
ra halvlek mot Sandhem. Inom
loppet av 20 minuter svarade han
för ett äkta hat tric och visade då
upp sitt "riktiga" jag.

3-0 efter fem minuter kom ef-
ter en duell med mål-Lillerskos.
Tomas återfick bollen och kunde
rulla den i åå1. vid 4-0 i 10 min
blev han frispelad oeh helt ren
med Sandhems-keepern var det
inga problem,

5:o-måiåt- vai iurtretonai oih
kanske får betecknas som åtmins-
tonö ett halvt självmåI. Tomas
sköt på ett smalben och bollen
ändrade helt riktning och dalade
in i mål.

Tre minuter före slut satte Gös-
ta Ek punkt'ör målgörandet med
sitt 6-0, somtillkom efter hörna' .

Men det kunde som sagt blivit
fler måI. Kent Bengtssons miss
framför nästan öppet mål var den
skirsta chansen som missades.

, KLASSKILLNAD
Sandhem år i vanliga fall inget

dåligt lag, men i söndags handla-
de det faktiskt om klasskillnad.
Gästerna trivdes inte alls i regnet
och blåsten och svarade för ett
mycket blekt intryck. Men jag

ooBleckao' Georgsson till[örde dom som trivdes allra bÄ9-t på der

ftrfr roa."f.s.i. Här sÅ han i sirt fina förspel till Kinnarps
l-O-mål mot Sandhem

liksom Tomas Westerberg, vars
tre mål i andrå halvlek måste ha
känts skönt. Övriga i iaget skötte
sie också bra, även om ingen be-
håvde elänsa för att Sandhem
skulle bäsegras.

Gästerna hade iqte mYcket att
komma med och Äke Svensson
och Jan Elf var de enda med rik-
tigt hvfsade intentioner.

Roif Lundeli, Skövde, dömde
bra inför drygt 100 åskådare - en
lin siffra i ösregnet. .. ANDERS

+/o-W

ställer åndå frågan igen: Vilket
lag ska kunna stoppa Kinnarp? I
dagens läge skulie det vara Stens-
torp, som verkar mest stabilt av
alla konkurrenter. Men räcker
det mot Kinnarp, som är en effek-
tiv lagmaskin med trevlig fotboll
som kännemärke? Ja, den frågan
får vi svar på den 17 juni på
Sportvallen i Stenstorp. . .

Bengt "Blecka" Georqsson be-
härskade det hala underlaget
bäst den här gången. Kent Bengts-

, son glimtade till då och då, jt

Glad klassfest
i Ifinnarp qto-'o''

För att i god tid inför höstens
skolstart i Falköping bli bekanta
hade sjåtteklassen från Äsarps sko-
la i iorsdags fest tillsammans med
de båda sjätteklasserna från Kin-
nårp * tillsammans kommer de ju
att bilda högstadieklasser i Kyrke-
rör,

Festen, som var iörlagd till Lokal
Frökind, assisterades av ett antal
mårnmor som hjålpte till med korv,
mos, glass och annat som hör tili
livets nödtorft i l3-årsåldern. Nåera
pappor var också engagerade -för

att se till ordningen eiler, rättare
sagt, att örhindra andra ungdomar
att komma till och störa.

Till bandspelare utfördes sådana
rörelser som går under benäm-
ningen dans, rörelser som.en äldre

generation mer uppfattar som
gymnastiska rörelser eller klåda på
ryggen. Sjätteklasserna hade syn-
barligen dock trevligt och visade
som gott föredöme att en klassfest
kan genomöras helt ölfritt utan ett
glädjen blir lidande.

Till underhållningen bidrog nå-
gra Äsarpsungdomar, dels med ett*mim"-piograln och dels nred en
teaterförestållning "Prisessan på
årt,.n" med Kung Ludenpäls, Ur-
ban Johansson Drottningen, Karin
Jacobsson, Prinsessan, Maria Ols-
son. Prins Karl'Alfred. Maria
Ihorstensson och Pigan Inger
Sunnarsson och skördade för sin
Cramatiska framstiillning många

Kungen lyckas att tappa potten framför Prinsessan och Drottningen"

applåder J.J



Kinnarp fick FT-bollen
"I)et var inte hra..." "!t,

Det var glada serieledare.uti l(innarp lonq_tog em,ot veckans Ff-boll, öwe raderf fr v: Tony Persson,
Giista Fk, Kennet P^almqvist, Conny Qrist, Tomas Carlsson, Jonn.,* Carlstedt och lagledaren tlno Carls-
son' Nedra raden fr vr Leif Ekbom,.-Benny Cqrlqvist, Kent Bengtssono Rolandlan".on och B"ngt-Blecka" Georgsson. Tränaren Sven "Sotarn" Bliicher poserar fråmför sina spelare med FT-bollen i
famnen.

- Jag tror det räcker med
27 poäng. lör att ta hem
årets serie, såger Uno Carls-
son i Kinnarps IF.

Hittills har det blivit maximala
12 efter ett spel som imponerat på
de flesta. Särskilt under de senas-
te matcherna har man visat upp
en fin klass, vilken man onekligen
kommer att behöva dra nvtta av
hundraprocentligt i de tre åter-
stående r'årmatcherna mot Fröie-
red. Stenstorp och Norra Fåge-
ta-

FRÖJERED S\'.IR.{ST
Kinnarps sr.åraste konkurrent

om serieeuldet var enligt för-
handstipsen Fröjered, som dock
hamnat i en ordentlig vågdal och
tappat hela sex poäng på de fyra
senaste matcherna.

- Men det kvittar om Fröjered
ligger fem eller tio poäng efter oss
- dom är r'år sr'åraste motstån-
dare ändå. fastslår tränaren Sven
"Sotarn" Blöcher.

Kinnarp har gjort hela ig mål
på sina sex matcher i vår. Nu se-
nast klämde man in sex stycken i
Sandhems-buren. r'ilket betydde
att deras femte Fll-boll genom ti-
derna var vunnen. De fura tidiga-
re bollarna vann man 1968 rirot
Slutarp itvå gångert. Folkabo och
Sandhem. då man vann leman
på hela 32 poäng. .

" LOTTDR{G\I\G
Arets tredje FT-boii kunde

dock Iika gärna ha hamnat i Fu-
rusjö, som också vann med 6-0
'nrot Slutarp r. Vid lottdragningen
om vilken klubb som skulle tinna
bollen drog dock Kinnarp det
Iängsta strået. Men lagledaren

Uno Carlsson mottog inte beske-
d€t med någon större glädje.

- Har vi vunnit FT-bollen? Aj
aj, det var inte bra...

Missförstå inte Uno nu. Han är
lite skrockfull av sig och tänkte på
de två tidigare FT-bollvinnarnas
öden:

- Yaltorp ffck bollen för
tr'å veckor sedan, men
har därefter fått stn'k av
Lerdala (0-l) och IFK
Skara(2-3).

- lvåttilstorp fick bol-
len förra veckån. men tog
srrlk ar' .{ledal med 2 - 3 i
lördags och av l-olkatro
med 3-{ i risdagsl

Uno tänkte nog också på au
hans lag i morgon möter Fröjered
borta... Ska det bli tredje qänq"n
gilh eller ska Kinnarp röna sam-
ma öde som de tidigare bollr':in-
narna?

Realistiskt sett bör det bli tredje
gången giltt - alltså seger för
Kirrnarp i morgon. Det är länge
sedan laget var så stabilt sorn <iet
är för tillflället. Man befinner sie
på toppen av forrnkun'an. Och
visst Frnns det mvcket som talar

Materialet i år är bredare än på
mycket länge. Nyförr'årven Be-
nny Carlqvist, r Kennet Johansson
och Berne Svensson har sett till
detta. Dessutom har man, till
ski.llnad från i fiol, haft tur med
sKaoor.

Man har också haft lite tur r en
del segermatcher i vår. Men, som
"Sotarn" säger, bra lag har tur
och måste ha tur 1ör att vinna en
serie. Fast det viktigaste av allt är
utan tvekan materialet. Kinnarp
har 16- 17 mån som hålier bra div
V-klass. Eller som "Sotarn" sä-
ger:- - Med det material vi har i år
hade vi klarat oss bra i fyran. Och
stöttepelare finns der gott om. Om
det inte skulle klaffa för spelupp-
byggaren Bengt "Blecka" Ge-
orgsson finns det alltid annat folk
som tar över taktpinnen. Benny
Carlqvisl, Tomas lVesterberg,
Kent Bengtsson, Tony Persson är
bara några exempel.

- Det lag som vinner en serie
måste ha bra material. menar
"Sotarn".

Kinnarp har bra material.
Mänqa tror att det kommer att
räcka. ..

ANDERS

KINNARP.SLUTARP

TI{LTMUTEN
Torsd. 19.30 TORE
Fred. 19.30 AUGUSTSSON

Lörd. 19.00 "Verkligt
Sönd. 19.00 Liv"
Församl. sångare o. pastor

(Tältet uoovärmt)
1t6
-8. valkommen:

En poärg u/s+-

till Slutarp
Det blev en Slutarpspoäng mot

Aledal i går kväll men ser maltdl
matchutvecklingen med bland an-
nat två jättechånser av Roger An-
dersson i andra hälvlek borde Slu-
tarp vunnit den här kampen. 2-2
slutade matchen och resuliatet fast-
6+äil.1äc ,arta4 i första halvlek.DlurarD hade Z_0-efter mål av co_
mebackspelande Håkan Karlstedt i
14:e och 25:e minuten. Sedan gjor-
de Slutarp självmål och 2-1 i 26:e
minuten'varpå kvitteringen f<ill ef-
ter tjugonio minuter genom Kent
-tr{arlsson.

Det var ingen stor match från nå-
got av lagen. Slutarps genomgåen-
de bäste var Dan-Ola Sand6n och
perTdvis duktig var Tony Skog-
lund på mittfältet. I kedjan var som
vanligt Roger Andersson en oros-
källa men målen kom som nämnts
från Håkan Karlstedt -som har
mycket ogiort som bollspelare än-
nu,

Aledal hade mer röst-än spelre-
surser,

Domare var Conny Pettersson,
Falköping, han var duktig.

BÄSSE

FOTBOLL
Tångavallen fredag kl. 19.00

ALEDAL IK-SLUTARPS IF
Matchbollen är skänkt av Slutaros Kvarn

Christer Söndae kl. 11.00
Stenqvist SANDiEM B-SLUTARP 

" oh-*.



' ,ii...: f f
::1 l:. lir::::.. :

:,iti:li:,,,:,!,,:i:]ii

iL..f!:,itå1

i.$
,:i:in

::iir.+J

i:ii.,ii

Garnmaldags examen hos 2A och deras fröken Ebba Persson. På orgeln Den blomstertid nu kommer...

En riktig gammaldags examen
hade man avslutningsdagen i
Kinnarps skola.- Blomrnor På
bänkarna_, teckningar med flag-
gor och blommor på svarta tav-
lan, finklädda skolbarn och riktigt
örhör. Det var längesen... Men
så trevligt det var, sade föräldrar
och alla andra som var med om
skoldagen. Så vill vi ha det i fort-
sättningenl

Under många år har avslut-
ningen i Kinnarp skett i kYrkan.
Det har varit lite opersonligt' för-

att gå eftersom man vetat att det
inte skulle firuras plats, och man
har varit lite forsiktig med fram-
trädanden och applåder. Lärar-
laset i Kinnarp diskuterade vad
män kunde eöia och någon kom
med förslaget att ordna en g€rm-

maldags examen. Alla sade ja -
med entusiasm.

Det var många föräldrar som
ville uppleva exanen igen och
eladdes åt sommarståmningen
ired oroliga elever som var lite
spända inför dagens ftirhör, Den
trlomstertid nu klommer och flick-

or i nysbukna bomullsklärming-
ar. De olika klasserna hade efter
förhöret olika program, några
diskuterade utbildning några spe-
lade teater. och alla hade en stor
karamellstrut med sig...

Alla var nöjda och det fanns
egentliqen bara en enda sak som
Ån skulte vilja ändra På: ge sko-
lorna inom samma rektorsområ-
de olika tid ftir avslutningen. Det
fanns rätt många i Kinnarp som
gärna velat vara på KYrkerör och
'högstadiet också...

Rektrx Ben_gt Kjellström och skolstyrelsens ordf. Olle Grahn poserar tillsammans med stipendiaterna i
klass nio vid Kyrkerörsskolån. Fr.v. ltq3iallrahamsson. Helena Nilsson. Birgitta Eklund. Carina Elias-
son. Eva Petteisson. Annika Darius. ffiAT6Ti@GEn-tEh Lisbgth Ek. tllb-T|.

äldrarna har ofta inte brYtt sig om

Första omgången av

SIMSKOLORNA
böriar måndagen den 13/6

Bussturer går enligt följande:

tlll badet I Falköplng f6r deltagare från f.d. Frökinds- och

Redvägs kommuner:

Tur 1 utgår kl. 8.1F från Halsärig - Axtorp - Naglarpsvägen

- Alarp - Brismene - Tornarp - Döve - Börstig - Mussla

- Vårkumla - Grännarpsvägen - Luttra - Falköping

Tur 2 utgår kl, 11.00 från Kinnarps Pensionat över Slutarp
(Bil & Motor) till Falköping. OBS! Samtliga deltagare från

/'Kinnarps och Slutarps samhållen åker med denna tur'

Tur 3 utgår kl. 12.00 från Karlskoga - Fivlered - Solber$a -
Smula - Bredene - Hög - FalköPing.

Tur 4 utgår kl. 12.30 från Handelsbolaget Ästtp - Alvared -
Falköping.

t\lv-P'.

Slutarp i dag
LOPPMARKNAD kl. 9.30 med myckenhet av fynd i porslin.
glas, plastmattor, möbler. böcker m. m.

Kl. 10.00 framträdande av sånggruppen Verkligt Lir'.

VID GARDAGENS FOTBOLLSMATCH

På TANGAVALLEN

. ALEDAL IK-SLUTARPS IF
medverkade bi.a. Christer Stenqvist vars
foto i torsdagens annons blev föremål för
tekniskt missöde.

Christer Som alla vet ser Christer ut sorn på vidstående
Stenqvist bild. FT beklagar det inträffade'

Söndag kl. 11.00

SANDHEM B_SLUTARP B



Kinnarp rnot seriesege r?
Vann klart i Fröjered \s'E

Fredagen den l0 juni såg ut
att bli en sror fotbollsdag då
spelprogrammet för div. V Söd-
ra Skaraborg blev kalrt, Då
skulle nämligen matchen mel-
lan Fröjered och Kinnarp spe-
las, d.v.s. en match mellan de
två lag som tippades strida mest
om seriesegern. Men når vi nu
var framme vid den LO juni och
det ålltså var dags för denna
match blev det istället en upp.
qörelse m-f llnr!åJag seJiir

var i klar ledning medan Fröje.
red efter en tids svårigh€ter var
på väg mot tabellens botten,

Och efter matchen kan vi tra-
ra konstatera: Kinnarps 'se-
rieledning ser alltmer säker ut.
medan Fröjereds läge nu år allt
annat än gott. Matchen slöl
nämligen med seger för Kin-
narp med 4-l {2-0) och är'en
om spelet under söare delen av
matchen var ganska jämnt för-
delat, så var det egentligen ald.
rig någon diskussion om var
skåpet skulle stå. Kinnarp är i
en hårlig medvind just nu och
det verkar för tillfället som om
inget lag kan stoppa dem. En
forrnsvacka dyker väl upp så

småningom, men frågan är om
den blir så djup att den kan
hindra laget från serieseger.
Visst är det tidigt att redan nu
tala om serieseger, men man
faller för frestelsen när man ser
Kinnarp just nu.

ttBlecka" center
"Blecka" Georgsson fortsatte

att dominera speleto den här
gången som ceriter. Två måtr
kom I'rån hans fötter. Thomas
Westertrerg agerade mera till.
bakadraget på mittfåltet istä|"
let, och den som tiänade mest
på det bytet var utan tvekan
"Blecka", som'ffck ut betydligt
mer än Thomas, Bra var också
Kent Bengtzono åven om hans
helhetsintryck drås ner åv ett
par ojusthetero som i slutminu-
ten reeulterade i att han visades
av banan. Försvaret spelade
solm vanligt my'cket säkert
med Gösta Ek och Tony Pers-
son som toppar.

Fint spel
av Fröjered

Fröjered gjortle verkligen in-
te bort sig, de Hler, inbjöd
tvärtom till ffnt spel, och bidrog
till att göra den här uppgörel-

sen till en div, V-match av gan-
ska god klass. Skillnaden var
bara att FIF-arna inte förmåd-
de fullfölja ända fram till målet
och att man heller inte lyckades
skaka fram den råtta segervil-
jan. Laget noterade nu sin fjär-
de förlusto varav tre har kommit
på hemmaplan. Det står alltså
inte rått till hos laget just nu,
man är helr enkelt i eT rrpp'
förslracke och har heller ii.te
äen rätra turen med sig. .i!lan.
har ändrat ganska flitigt i laget
de senaste matcherna. men inte
heller det har gett framgång.
Bäst i går var innerbacken Ro-
land Karfsson, Sören Thorn på
mittfälter samt Krister Frejdh i
anfallet. Framåt var det dock
för tunt. Två man år för lite, i all
synrrerhet om man ligger under
och måste satsa framåt.

Målen
Så till målen:
0-l kom efter 30 minuter.

"Bleckaoo rusade fram mot
hemmamålvakten Krister An-
dersson och sköt rakt på denne.
Bollen gick dock tillbaka till
"Blecka" i den kollision som
uppstod mellan de och for där-
efter in i målet. Tur för Kin-

narp däro men ett bra lag har
tur.

O-2 kom i första halvlekens
,slutminut på straff genom Be.
nny Carlqvist. Straffen var dock
mycket tvivelaktigt utdönd.
Krister Andersson tappade bol.
len, Kent Bengtzon var framme
och försökte ta hand orn den
och i kampen om bollen ramla-
de Kent på målvakten och där.
med blev det straff. Riktigheten
i Håkan Anderssons domslut
kan dock diskuteras.

0-3 blev tlet efter I 6 minuter
i andra halvlek, "Bleckaoo fick
en kontringsboll åv Benny
Carlqvist, rundade målvakten
oeh rullade in bollen.

l-3 nickade hemmalagets
inhoppare Tommy Lindberg in
efter 26 minut€r på inlägg från
bakcen Anders Sjögren.

Slutresultatet I -4 fastställde
Thomas Westerberg fem minu.
ter före slutet efter ått helt fri
ha fåtl vandra onikring med
trollen utanför Fröjereds stral
{område. Skottet tog på en
FlF-ftirsvarare och gick vidare
in i maskorna.

Inte helt lyckad domare var
Håkan Ändersson, Skövde.

MATS

tillfiillet ligger ganska långl
ifrån varann i tabellen. Kinnarp

Kinneveds pastorat infordrar härmed

ANBUD
avseende ny fasadbeklädnad och tilläggsisolering av Kinneveds
Prästgård.
Arbetena är beräknade att påbörjas omgående sedan anbud an-

Förfrågningsunderlag
os$lreoss.
Fri prövningsrätt.

utlämnas undertecknad, tel.

oooooooooooooooooooooao
i Reseruera lördagen ddn tB/O tör !
i loppmarknad påiinnemo :
t 

Bra grelor se annbns torsöag, -
-ooooooooooooooooooooco

Orrasdng$$ffltr& ttto'')'

tör o,ildhogrsempö
pår T&,rr,,goto,8,U,esu
Kökscupen-Slutarps IF:s

och Slutarps Köks oldboystur-
nering i fottroll drar i gång på
onsdag kväll, fortsättet på tors-
dag och söndag och avslutar
med finalspel på måndag. Allt
enligt följande lottning.

Onsdag l5 juni: Kl lB IFK
Falköping:.Valtorp, kI 19.lO
Grolanda- Vsrtofta.

Tonsdag 16 juni: kI l8 Tom-
ten-Floby, kl l9.l0 Trå-
det-Slutarlr.

Söndagen den 19 juni: kI l5
oegrarna den 15 juni, kI 16.15
sesrarna den l6 iuni.

Mårdagen den"Z0juni: kl 18
ev. knittematch, kl 19 FINAL
och prisutdelning.

Varje lag består av elva spela-
re plus fyra avbytare. vilka får
trytas in på hockeyvis. Matchti-
den år 2 x 3O minurer, IFK
Falköping, Grolanda. Tomten
och Trädet byter om i Slutarps
KöK.

Tröjfärger: Flory: röd eller
Yit tröja, IFK: blå tröja, Gro-
landa: blå tröja, Valtorp: vit
tröja, Vartofta: röd tröja, Torn-
ten: vit tröja, Slutarps IFr blå
tröja.Tnädeis lF: röd tröja.

BYGGNADSINGENJOR

TÅNGA\IALLEN VARFINAL
Fredag kl 19 Kättilstorps lK - Slutarps. lF

kl '17.30- 19 TiPsPromenad'
Start Lokal Frökind. Runda på Tångavallen

17.45 Blidsberg-Slutarp (knattepatch)
I kr-äll kl 18 o. 19.15 Kökseupen.

Inge "Kiosken" Karlsson
slitstark mittback

Söndag:11 Kättilstorp B-SlutarP B

Söndag: 15 och 16.15 semifinaler i Kökscupen

Måndag: Kl 18 knattematch kl 19 Final i Kökscupen
Slutarps IF önskar publik, sympatisörer, spelare och ledare
en TREVLIG SOMMAR.



Lrppnl&,rQgd i Slm tarP

i)trpr: i:
,il:r,ni.i:i
:l !:iL!;:t
i:!.+rrj:il:i

i: r:: i.:..i::l
Ä l.'.i!i: :

Slutarpq, IF:s och Samhällsfrre-
ningens lopprnarknad på lördags-
förrniddagen vid Lokal Frökind gav
ett brutto på cirka 10.000 kronor.
Det var mycket folk i rörelse under
några timmar och köplusten var
god. Både gamr:ralt och nytt fick en
strykande åtgång. Under en haiv
timme kunde också marknadsbe-
sökarna lyssna till sånggrtippen
"Verkligt liv", sorn är verkligt bra.

Lagtciulingar
i l(inneueA'Y4'

Lagtävlingarna mellan Vartofta
Skyttegille, Karleby och Kinneveds
Skytteföreningar avgjordes i hel-
gen på Kinneveds Skytteförenings
skjutbana. Juniorernas tåivling bläv
en mycket jämn match, båda lagen
slutade på 687 poäng. Segern gick
dock till Vartofta vilka hade skiutit
en "10:a" mer än Kinneved.

På söndagen genomfördes Se-
niorernas tävling och Vartoftas se-
gertippade lag segrade med större
meroinal än irrniorlaset.
Kesultat juniorer:

1) Vrtofta Skg. 687 p; 2) Kirneveds
skf. 687; 3) Kaleby Skf. 354.

Seniorer:
1) Vartofta Skg 626 p; 2) Kimeveds

Skf.6C0: 3) Krlebv Skf 528.
1) Tord Stwesson v. 145 p; 2) Anders

Kulsson v. 142; 3) Bo Johansson ki. 139,
4) Lemrt Blom ki. 139; 5) Patrik Au-
gustson ka. t38; 6) Giira Sanfridsson
ki. f38; 7) Tommy Berglmd ki. t3{t; 8)
Kjell-Äke Häggmder v. 137; 9) Magnus
Johansson v. 136,

Seniorer Huvudskjutning:
1) Lennart Oskasson v. 130 p; 2) Sture

Johmsson v. 129; 3) Gustav Oskasson v.
126; 4) Hms Centerstig ki. 125; 5)
Krl-Gustaf Ahl ki. 122; 6) John Eriksson
v. 121; 7) Bengt Svenson ka, 1ä: 8) An-
ders Kalsson v. 120.

Enkeleerie:
1) Kal-Gustaf Ahl ki. 86 p; 2) Hans

Centerstig ki. 82; 3) John Eriksson v. 29.
Final: 1) Hans Centerstig k. BZ p;2)

Karl-Gustaf Ahl ki. 266; 3) Andere Karls-
son v. 256.

Korptiivlingen 17-19 jmi är flyttad till
17, 19 mh 20 juni. Am. till Korpen (tre-
mamalag), K-G Ahl 460 21 el. Claes
Akesson 330 23.

!.;r
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"Verkligt liv" är v'erkligt bra

IFK-GROIAI\DA VIDARE I ICÖNSCUP
IFK Falköping och Grolanda gick chens ordinarie fullträffar också

vidare i Slutarps lF:s oldboysturne- straffar.
ring, den s.k. Kökscupen. IFK slog Åke Tidqvist var segerskytt för
Valtorp med matchens enda mål Itr'K, som vann rättvisi över Val-
och Grolanda 

-vanr1 över Vartofta torp. IFK missade för övrigt också
efter straffsparksläggning. l-1 var enitraff.
det vid full tid och det blev 4-3 i I mötet mellan Grolanda-Vartof-
straffresultat. För övrigt var mat-

ta gav Lars-Åke Johansson Gro- fem medan Vartofta prickade in tre
landa ledning på straff efter sjutton. av fem:
minuter i andra hah'lek och Rolf I kväll fortsätter euDen med mat-
Ekberg kvitterade i den iiugonde cherna Tomten-Floby och Trä-
minutenrl-l,betydde att lagen fick det-Slutarp. Onsdagskvällens do-
säras åt på_ straffsqarkar och här mare Astoi Strand, Faköping, var
var Grolanda båst*fyra inslags,av mycketduktig. 

BÅSSE

Jan Ekman visar porslin för bl.a. Arne Setterberg.

Loppmarknad
på Kinnemo lördag 18/6 kl. 10.00

Program:
10.15 Linda llutchens sjunger
11.00 Falbygdens Brukshundklubb * dressyruppvisning
11.30 Auktion av bl.a. orgel, koppargryta, chiffonj6, skänkar,
motorgräsklippare, plus massor av skåp, bord och sängar

Nya kontorgmöbler plus Stuvbitar äv möbeltyger.
Visning av SESAB-stallets rallycrossbilärl
Demonstration av luftgevärsskjutning. Ponnyridning

Vålkomnal Kinnarps lF



Stenstorp uo;ltr;ra, $62.

temmanfinul,enl
5rZ motl{önnarp
Det blev en ml cket bra nrateh

som spelades på Sportrallen i
Stenstorp rnellan hernniaJaget
ocll serielcdande Kinnarp 1rå
fredagen. Der hela slutade måd
en ganska sensationell henuna-
seger mer{ hela 5-2 02-2t och
däurred fir.k allr.ä Kinnalp in-
kassera sin första {iirlust i år.

Stig Karlström bler'.nrarc-
Itvinnare nllnxllel. et t lör..,Stens-
lor'1r nred tr.e nrål och lran.ra.
lade ock.å för. Lr.a .pel, i.en
Jonnr- {!1'3l16rnsson och Giiran
Grt.larsson rar. hra. nlel sorll
helhet skall helaSrenstor.psla.

olottttTgtttrttaf oooooo3 lUlf;ssa inte !
i Loppmarknaden:
O med bl.a. nya kontcrsmöbfer !
f rorrf lcrrtt..*rrf f rrrt

Slutarp
Villa med uthus å tomt om
3546 kvm. Villan har ett
högt och vackert läEe, in-
neh. å övre plan 3 rok samt
nedre plan 2 rok samt tvätt-
stuga. Delvis renoverat.

./i\,
Eä-STDRIGE FASTIGHEIEN
FÖREI.IINC€AANKENS FAJJTIGH€'S8YRÄ

Storgatan 5 A Falköping
Tel 0515/170 25

90 år

90 år fyller den 19 juni förre grovar-
betaren Karl Hilmer Thörn, Frö-
kindsgatan 8, Kinnarp. Jubilaren
är född i Gäsene-Eriksberg och har
sedan tidiga ungdomsår haft skif-
tande arbete. Han har arbetat med
vägar och kanaler och inte minst
inom jordbruket såväl i trakten son]
på andra platser i landet. Thörn
blev änkeman redan 1938 då hans
maka avled sedan de flyttat till Got-
land. 1945 kom jubilaren till Väst-
arp, Kinnarp, där han varit verk-
sam och bosatt under många år.
Han har för övrigt sin sommarbo-
stad kvar där, men "en hinner ju
inte vara där så mycket nu".

Thörn hushållar själv, men på
söndag slipper han laga sin mat.,
Det skail bli 90-årskalas på Pensio-
natet.

Kattilsrorp 
'r!g.

slog Slutarp
Slutarps IF h:rde rejäla chanser

trll åtnrin-stone oavgjort vid fredags-
kr'ällens m<ite nied Kåttrlstorp, men
en olyckiig iippr':ing med 0-2 efter
l::ara lyra minuter r:äddade så små-
ningon: för Kåttilsrorpsseger med
J* L.

Per-Äke Johansson och Olle Gus-
Iiivsson gjorde de tr'å första målen
ft;r gästerna innan Håkatr Karlstedt
virilförtjänt retlilcerade för Slutarp.
Istäiiet för \'änrade 2-2 gjorde istäl-
iet Janne Joh:rnsson 1.3 efter err
]ralvtirlnia i ancira halvlek innan
:l'.rlar';, lrrer k'rnde ruducera ge-
llunr Roqe) .å.:r'lt,r:--on lern nrinuter
f 'lire sluret.

Bäst i Slrrtarp var backen
Dal,Olir Sanden samt i Kåttilstorp
Jan Joi:anssorr ; aniäilet samt mitt-
backarna Ji:lrgen l{ilton och Än-
ders Johansson.

i

I

get ha ör'erbetyg för. en ml:cket
fin insats. I Kinrral.tr \ar."Blecka" Geoi.gsron 

- 
den

främste. men här. ir.iktade sne.
e iellt för.r'arer den här. gårrgån,

llålen: Första hahlet: 0-l.
en minul. "Blecka" Geolgsson:
l-1. ser lrrinrrler. Ggran Gu--
tavsson : 2-l. tio rtrinuter. Stig
Karlstr.örn: 2=2. 10 nrin.. Kerir
Rengtzon. .{ndra halr.lek: B-2.
fenr rnin,. Jonnr Ql1l..rrr: -l:2.
25 nrin.. Stig Karlströmr 5-2.
35 rnin. itig Karlstr'önr.

Bra tloruare r.ai Gunnar.
\ ahl-l rönr. Lirlköping.

REI{AU]I4

MEDTTARS

}IYHffER.

Ny lrontgr L Nya positionsljus Ny utvaxlrng
pa ettan som ger battre starter i backar och
spar koppling. Ökad slapvikt. nu 600 kg. Annars
ar den precis som vanl gt Sveriges billigaste brla.na 

RINAULTO

W 
AB Bi!,*""Motor

Tel. 0515/B3B B0

Far-oritsegrar
i l(öksclrpen
Senrifinaler

o .r a tt/b

lla sollclag -)t'
, De1 b.f-ev far-oritseger i tors_

dagskvållens oldboysfinal i Slut-
arp i den s.k. Kökscupen. Tom-
ten^b .Trädet gick r.idare till se_
mltlnal,genom att besegra Floby
resp. Stutarp.

lomten vann sin rnatch med4-l- i en_r.älspelad tillställning
oar Lasse Ljungström giorde tre
lomterunäj, varav der sista pa
straff. Geron Johnsson su""aä.
för,ert.,Per.Hellberg gav annars
:.loDy teclnlngen men trots att
t-l! -laget spelade vårdar mat-
chen igenom räckte det inte mot

. ett kvalificerat mobrånd.
Skrivaren av de här.raderna

trcA hoppå in i Slutarps oldboys-
gäng. som liksom i fibl spelaåes
9olt_yr cupen av Trädet. Trots
2- 5, klarade sig Slutarp hyggligt i
spetet, men släppte fram Trädet
ttll 5-0 innan reduceringsmålen
Iöll. Slutarps Ingo protokällförde
enligt följande: 0- I B. Emanuels_
son, 0-2.Hellqvist. 0-B B Ema-
n_uelsson, 0-4 B Hellqvist, 0_S B
Hellqvrst, l-5 Lundahl, 2-5 B
.rlermansson. Målskyttarna var
lagens törgrundsfi gurer.
_ På söndag kl lfmöts Ihf fat_
köping-Grolanda och kl 16.ls
Tomte^n -Trådet. Finalen spelaspå måndag kväll med knatre_
match 18 och final lg,
Tomten-IFK byter hos Rutmans.

SKIINA $OMMARIGI{DER
OCH SKOR

för hela famiijen
semester och fritid

tiil sommarens
finner Ni hos oss.

SKO.HUSET
Tet 0515/331 80 KINNARP

Affärerna med de lägre priserna

Semestertid!

. SOWHCKEN - LUFTMADRASSER.
Trädgårdsmöbler - Filtidsskor

fdåft*t H rn- o. FnnrDsrAcER
- Affåren med de llga prlrcrne -gf(OGgvÄcEN öppettldcr: ifånd-lred.9-18

8I,UTARP. Tel..33E 92 Lördagar g-13

STÄNGT LöRDAGAR UNDER JULI MANAD

FOTBOLL
på Kinnemo

onsdagen 2216 kl 19.00

Norra Fågelås lF -
Kinnarps lF

Vi tackar EURO-import.för
matchbollen



I HOPSÄTTARE
I MONTERARE
fullgiord värnplikt erhåller anställning 1 augusti.

AB KINNARPS KONTORSMöBLER
Tel 0515/333 70 Bernt Bertilsson
Tel. bost. 0515/460 53.

_ Lrltr-lt-

5omrul(Ir'

frid,or
Får vi lov att presentera Falkö-

pings turistvärdinnor för somma-
ren 19?7. De heter Sibylla Jarls-
son t.v. och Katarina Johansson
t.h. De öppnade sin informa-
tionsbyrå igår och hade då fullt
jobb med att plocka i ordning
broschyrer och annat informa-
tionsmaterial om staden Falkö-
ping, Falbygden och Västergöt-"
land.

Sibylla kommer från KinnalP
och har just avslutat sina studier
på gymnasieskolan i FalköPing'
Förutom engelska har hon läst
tyska i två år och franska i sex år.

Katarina hör hemma i Brisme-
ne men har nyligen tillbringat åtta
månader hos en familj i TYskiand.
Hennes starkaste sPråksida för-
modar vi då vara tyska, men na-
turligtvis har också hon läst en-
gelska.

Värdinnorna kommer att finnas
tillgängliga på museet kl f0- 18 På
vardagar, l0-16 lördagar och

12- 18 söndagar.

Loppmurknacl i l{inn&rP +'
Kinnarps IF:s loppmarknad i

lördags gav ett brutto på 11.000 kr,
Det var mycket folk i rörelse under
några timmar på förmiddagen. Ut-
över själva markanden med stånd
av olika slas var Håkan Silvander
ropare vid auktionen på gamla möb-
Ier och andra saker.

Lrnda Hutchens med komPgruPP
framträdde och Falbygdens bruks'
hundklubb gav en imPonerande
uppvisninq. SES.AB-stallet passadc
på'att visä sina rallycrossbilar ocl'
u-ida"u va" det luftgevärsskytte
pon-nyridning m.m.

rRöxlno - s
zt{a

IiL. lil:i;i

Håkan Silvander var ropare på auktionen.

*i
,sl ri:

;-.+**,

ii:i,:':lt:1,,r Imponerande uppvisning av Brukshundklubben.



Kc;kscupen ITKU

I förgrunden. Evert Sand6n överlämnar vandringspris tiil lagledaren för IFK Fa\öpqg'^"Kea" Andersson.
IFK-"spelarna är: Leif "Zäta" Zachrisson, Lenna-rt-Petterssin, Arne Svensson,_ Stig-Olof An-dersson' Bertil
Rudh, Lafs Jacobson, Ingemar Carlsson. På knä: Sven-Erik Hellberg, Itj Seidler, Arne Westerling, Stig
Persson, Äke Tidkvist.

rill SLUTARP
Välbelägen villa med btor
vacker tomt. Inneh ganska
stora boendeytor, fördelade
på 5 !um, hallar o kök. Såväl
kök som husets interiör helt
om- och nygiorda. Säljes m

tilltr. efter överepskommelse.

Al .r xtvtlrrtrorlrra /A,, -lll I nT P,IE'US Fr St t G H C f-S rfh a

-

Falköping tel 0515/114 75,

I)I JJ

Sommararbete
på Karbo mosse, Kinnarp. Fria
arbetstider.
Tel 0515i335 40.

Kinnarp'
Silverstrands
herrf risering
semesterstängt
u7-3An
Tel. 334 55.

I)ra au *Qlil,tarp
Det blev öppen och trevlig fotboll

mellan Slutarp och Grolanda på
tisdagskvällen. SIF överraskade
med mycket bra spel och det var
först under senare delen av mat-
chen som Grolanda kom till kvitte-
ring. 10- 0 i hörnor för SIF såger en
del,

Målen: 1-0 och 2-0 Roser An-
dersson, 2-.1 Sture Sand, 3--1 Ro-
ger Andersson, 3-2.H-Ä Eliasson.
3-3 Sten Gustafsson. Zb(tr.,l).

Det blevlFK Falköping som tog
sin första inteckning i Kökscupen
för oldboyslag när finalen spelades
igår kväll på Tångavallen i Slutarp
mot Tomtens IF. Med 3-2 vann
IFKJaget. I semifinalen på sönda-
gen vann Falköping över Grolanda
med 4-0 efter mål Sten-Erik Jo-
hansson, Arne Westerling, Qertil
Rudh och Arne Westerling igen.
Tomten å sin sida gick till final efter

söndagsvinst mot Trädet efter mål
av Bo Tiverman, Geron Jonsson,
Alf Tiverman, Leif Arvidsson och
Harry Andersson.

Via 1- 1 i paus gick Falköping till
iinalvinst med 3-2. Leif "Zäta"
Zachrisson öppnade med 1-0 efter
en kvart och sedan gjorde Itj Seid-
ler ett praktfullt siälvmål efter ett
vasst anfall. Tio minuter in på
andra halvlek kom 2- 1 genom Stig
Persson serverad bollen "på läp-

pen" av Bertil Rudh. Samme spela-
re krokades i tjugoförsta minuten
och Seidler slog irl3-1på straff och
spelade därmed 1-1 med sig själv.
Slutresultatet fastställde Bo Tiver-
man fem minuter före slut,

Så följde prisutdelning, var vid
Kökscupens initiativtagare, Slu-
tarps IF:s hedersordförande Evert
Sanden fördelade vandringspokal,
guld och silver till lagen.

BÅSSE

,i
iii n"t var verkligen gladfot-
i:; boll på Kinnemo när Kin-
l:i narps spelade sin från första
i;ivåromgången uppskjutna
:i: match mot Norra Fågelås.
:;: ilIed hela 7-l vann KIF
;:i och visade därmed att man
:;; på intet sätt tagit skacla av
:ii nederlaget rned 2-5 i förra
,ii o..rSå.rgl"tt mot' Stenstol'p,

i::: Kinnarp var "etta" på alla bol-
:i:l lar och radade matchen igenom
:i:: upp chans på chans framför Sune
i:i Kalin i sästmålet. Det kunde
::: mycket rål bliuit tvåsiffrigt men
':; 7- I är .lu heller inte deghnågot
::: dåligt resultat. Frågan är om inte
::: det hår var en av de allra roligas-
l:l te matcherna iag sett i vår och då

måste jag passa påå att tacka för
Norra Fågelås som aldrig under
matchen visade någon feghet ut-
an försökte gå till friska angrepp
hela tiden. En seger för fotbolls-
sportenl

Ingen föll ur Kinnarpsramen
den här gången. Lagledningen
kostade också på sig lyxen att ha
Tony Persson som avbytare utan
att den här gången innebar någon
försvagning för lagets spel. Det
var många som vl' duktiga. Pla-'
nens bäste var Kenneth Palm-
qvisl, alierstädes närvarande och
otroligt ambitiös i nittio minuter.
Låt mig också nämna Conny
Qvist. välspelande och nu också
rutinerad att han hör till de stora i
KlF-laget ständigt. Lille lintotten
Tomas Carlsson marscherade
också på rejält och stötte säkert
framåt hela tiden. Ja, så fanns iu

*/bry.

också "Blecka" och'l'omas Wes-
terberg i sina sedvanliga framträ-
dande positioner. Det var enrolig
kväll på Kinnemo och "Sotarn"
och grabbarna kunde knappt fått
en bättre vårfinal. Nu toppar la-
get med tre poäng till närmaste
lag och kan KIF besvara den här
formen över lata sommarveckor
kan dei aldrig bli snack om sa-
ken: Kinnarp är seriens bästa Iag.

Målkavalkaden: 1-0 efter sju
minuter genom Tomas Wester-
berg, förarbete "Blecka" och
Kent Bengtsson. 2-0 efter fiorton
minuter, Palmqvist med ltiraq-
bete av Gösta Ekh. 2- I S-Ä
Karlsson efter frispark av Hjert
och målvaktsretur. tid 30 min.
3- I Tomas Westerberg, 38:e min,
och 4-1 i 40:e minuten "Blecka"
efter Palrnqvists hörna.

Andra halvlek:5-1, l0:e min.

på flackt "Blecka-skott", 6-1 i
20:e minuten av "Lollo" Jansson
och 7- 1 samme man i 28:e minu-
ten på nick. Förresten glömde jag
att säga att "Lollo"imponerade
med många individuella skickliga
prestationer som mycket väl
kunde fört honorn til1 ytterligare
måI.

Leif Hiert var ståndigt farlig i
Fågelås-ar-rfallet och den som vå-
gade mest framåt :ett lag, som
kan bättre men inte mot ett Kin-
narp som hela kvälien trillade bol-
len efter noter.

100 personer såg på och hade
förmr:diigen inga större anmärk-
ningar mot domartrion: Bo Se-
gerfeldt, Stenstorp, huvuddoma-
re samt linjedomarna Hasse
Karlsson och Geron Jonsson bå-
da från Falköping.

BÄSSE
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Nya sportfålgar rned bättre bromskylning. Ny,
mjukklådd säkerhetsratt. Reflexfria torkar-
arrnaL Nytt, effektivare avgassystern med
dubbla ljuddämpare. Ny varningslampa för
bromsoltenivå. Okad slåpvikt, nu 1.200 kg.
Annars år den precis som vanligt "den rnest
komfortabla biI sorn någonsirr giort$" enIigt
LennartÖjcsten iExpressen 

RHI|AU W W

$LUTATP TEL 05151333 30

Etreter ,få, 
tqla'?+

Kinnarps lF
har möte på Kinnemo tisdag

kl 19.30.

Styrelsen. 
z-t/$-

I 7 , Ta.ouu r 
^tnnaroIEleverna i årskurs tre vid Kin-

narps och Åsarps skolor får från i
höst badundervisning i Kinnarps
'Kontorsmöblers fritidsanläggning.
Ersättningen blir densamma som
skolstyreisen ger fritidsnämnden
för bad vid Odenbadet. Men öle-
verna behöver inte åka så långt
och tiden kan utnyttjas på bättre
5dLL.

FRILUFTS.
GUDSTJÄNST
i järnvägsparken SlutarP sön-

dagen den 26 juni kl. 14.00 då
predikan hålles av kyrkoh. Olof
Martlen, Börstig, kaffeserve-
ring.
Vid regn i missionihuset.
Välkomna.

NATURST]G
Söndagen den 26/6 vid Gra-

net vägen mot Fröje
Start mell:,n 13.00- 16'00

Kinneveds CP-CKF

''BLECI{.{'' GEORGSSON
motor i Kinnarp, som till näst
år spelar i div IV igen?

aaaaoaaactaaaaaa'i<)<)tcaoeaa'?

i-FåiMÅ BYTEsBILAR i

O vit, 3.500 mil

! nenarfl.l! ru

a KVALLSOPPET TILL KL.'19.30 rt.z'tttjllll zölo C
+ Lördagar stängt under iuli I
Ö Vi är inte så stora men det är inte våra omkostnader I
a heller. ?
a Tt.irfÄ- t .- Ä-1 löna sig rned ett besök hos oss I0o
i lN AB BrL & MoToR i
3 V stutarp.ret.o515/33330. 3a-oO Ju mer du vet om bilar a
I Desto hellre kör du en Renault 3
aaaaataato(}aaa(}+taaaaaoo(}a,oo

i fffuzffiJ,i.0,."* 
'"'" 

I t",""des1e0B 1e65 3
! åenautt s rl 1974 | bla' 11'000 mil' drag i
Y orunn". 3.500 mil I Volkswagen 1200 1962 a)

t *"""rni rssel ::a t
O vit. 1{.000 mii I O

3 KVALLsöppEr tLL KL. 1e.30 tr.21t6tilt 23lo I

KINNARP MOT FYRAN z^1b4.
FBK:s svåraste konkurrent i fiol var Kinnarp, som

i år tycks sprinqa hem div V Södra Skarakrore lätt'
7- 1 mot Norra Fågelås i onsdags imponerade verkli-'
sen. Och med det material man har borde man vinna
Jerien. "Blecka", Thomas Westerbeig, Benny Carl-
qvist, Tony Persson, Kent Bengtsson etc etc - säg
det div VJag som kan visa upp ett liknande material.

I den andra div V-gruppen, Sydöstra Alvsborg. har
det inte gått över hövan för vare sig Timmele, Södra
Ving eller Biidsberg. De intar tre av de fyra sista
piatserna, Timmele satsade på serieseger, men ligger
hela sju poäng efter ledarlaget Månstad.

Salong Lady
Slutarp

Semesterstängt
1117 - 2517

ö

197'r o
o

1e75 t
e
a

1970 ?



Midsommarhelgen i Frökind
har som på övriga platser i kom-
munen varit solig och varm. Svet-
ten lackade ur pannan när vi på
midsommaraftonens tidiga mid-
dag hämtade björklöv och hund-
kex till midsommarstånlen. Det
var också varmt för den som
klädde Frökindsgårdens stång på
förniiddagen och när den väl var
på plats, plockade John Karlsson
fram dragspel och Carl Tornemar
fiolen och spelade några låtar.
Senare på eftermiddagen bjöds
gårdens innevånare på kaffe och
efter den goda tåren var det dags
för dans kring midsommarstång-
en. Nu hade fiolspelare Torne-
mar vid sin sida dragspelare Gus-
tav Antonsson,

En av "magdeburgarna", Gun-
nar Carlsson såg och hörde vi
bl.a. spela "Viggen" på en mer
privat midsommarfest. Och av
privat karaktåir var också den
kvartersfest som vi besökte på
eftermiddagen. Det var egna-
hemsfolket på Björkängsgatan i
Slutarp som kallat till fest för de
yngsta och senare även för de
äldre,

För den som så önskade bjöd
under söndagen bl.a. Kinneveds
CKFpå en tipspromenad vid Frö-
je. Det var en skön, lång prome-
nad i angenäm natur. Midsom-
marvärmen hade då något stillats
av en kallfront som kom in över
bygden tidigt på morgonen. 138
gick promenaden och här får ni
svaren på de 20 frågorna: Bresch-
ney, flalmstad, Peterskyrkan,
Svamp, Stockholms län, Vävtek-

En av magdeburgarna, Gunnar
Carlsson.

nik, Sjösala vals, Hermann Ro-
sell, Korrstantinopel, Biträdande
utbildningsminister, Lajban,
Syd-Amerika, Romersk kejsare,
Mendelssohn, Falköpings kom-
mun, Karlfeldt, Tanzania, Stig-
lucka, Kokospalm, 3000 år.

Skiljefrågan: 150 sidor.
18 rltt: Sven Andersson, Kin . ,.

narp, Karin Eriksson, Slutarp,
Rune Lenriartsson, Falköping,
Margot Pettersson, Slutarp, Ka-
rin Hjortsäter, Grolanda, Katari-

na Hjortsäter, Grolanda, Asta
Lihnell, Fröje.

De tre första får pris. Christina
Hermansson hade träfrat rätt på

Herrar Tornemar och Antonssnn
spelar upp till midsommardans lrå
Frökindsgården.

skiljefrågan och även hon får
pris.

Rättrad: x t l, 22x, I 1 l, x 2 x,
22l,l2x,xl.
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Tipspromenaden i Fröje samlade mycket folk. Här funderar bl.a. lång-
väga gästerna CarlsSon-Göransson, Sundbyberg över en fråga.
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Carl Tornemar, fiol, och John Karlsson, dragspel.

idw i.',,: "*i':i:,. ifi:r:iill

Pensionärerna på Frökindsgården lyssnade bl.a. till musik på dragspel och fiol och fick också njuta av
Folkdansuppvisning.
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Kinneueds
CIG på rescl

' zc/s$ -

Kinneveds CKF har gjort en
lyckad bussresa med 45 deltagare.
Första resmålet var EGO stengods-
verkstad, där deltagarna fick se hur
det går till att göra stengods. Tillfiil-
le till inköp fanns också. Därefter
intogs medhavd matsäck i gröngrä-
set. Nästa mål var Rörstrands mu-
seum där många vackra porslins-
saker kunde beskådas och beund-
ras. Efter middag på hotellet i Kvä-
nurn var det dags för studiebesök
på Junga Verkståder i Jung. Där
fick deltagarna se de olika momen.
ten i tillverkningen av tvättmaski-
ner och diskmaskiner. Det var en
imponerande anläggning väl värd
att se. men värmen. bullret och de
stora ytorna tog musten ur många
av damerna. Mycket intressant

men tröttsamt. Så itlilläes faraen
till Larv där en yacker trädgård be-
sågs. Nästa mål var Fölene kvarn
dår kvällskaffet intogs. Därefter
ställdes färden hemåt. Ett tack
framfördes till reseledarna Inga
Larsson och Karin Hjortsäter för en
välplanerad resa samt till busschau-
ffören.

Kinneveds CKF har i vinter läst
om Västergötlands flora under led-
ning av Roland Nilsson, Floby. Un-
der våren har flera botaniska ex-
kursioner giorts bl.a. till Kinnekulle
där guckuskon beskådades samt en
mängd andra arter. En utflYkt före-
togs till Plantaberget och även dår
sågs många olika blommor. Sista
gången gjorde cirkeldeltagarna en
botanisk utflykt på hemmaplan'då
de fick lära namnet på många
blommor som är vanliga, men som
man kanske inte tänkt på vad de
heter. Under Roiand Nilssons sak-
kunniga ledning har denna cirkel
varit givande. Han aviackades vid
sista sammankomsten varmt av del-
tagarna genom Inga Larsson.

M,P.

r-

På Björkångsgatan dansades det av hjärtans lust.
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Att tre syskon gifter sej som där förenade sina gratulanter. Vigselförrät- berg gratuiera och över-

samtidigt .hör vål inte framtida öden med sina tarc' var adjunkt lärnna vigselbevisen till
precis tili vanligheterna, resp. utvalda. Solen 1lö- Lars-Erik Nyberg, Asie, fr.v. Lennart Dittmer
men på midsommarafto- dade, risgrynen haglade och detta var hans första med fru Dione f. Halle-
nen var Äsle kyrka plat- och hurrarooen skallade vigslar. Här om någon rup, Qnnlfuj$ med fru
sen för ett sådant evene- mot skvn. när de tre kan man väl tala om en Maj-Lis f. Dittmer och Ro-
mang. Det var: tre syskon brudparen kom ut pa god start. På bilden ses lanci Dittmer med fru Ann
Dittmer, Maj-Lis, Roland kyrktrappan efter vig-

ioch Lennart irån Asle. seln, och mottogs av alla
adjunkt Lars-Erik Ny- f. Wernersson,
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Hem Conny Johansson med maka
Ann-Britt,'född Abrahamsson.
Kinnarp. rFoto: Hammarstrands
Eftr., Falköping)

Resa för de äldre
Kinneveds Rödakorskrets
anordnar lördagen den 2 juli sin
årliga resa för äldre. Start från
Frökindsgården kl. 12.00. Väi-
komna på resan är aila bosatta
inom Kinneved. Vårkumla och
T,rrtlra fÄr'.amlinoar .om är
födda 1907 eller tidigare. Akta
makar fi;ijas ät oavsert älder.
Anmälan göres senast
den 30i6 per tel. 330 93,

Kinneveds Rödakorskrets.

F.GRUPP I
IFK Skövde tIF-Falköpi.rgs KIK O-O
Skars IF-IFK Skövde HF 2-0
Målg.: S: Juana Humaloja, Elisabeth
Berg.
Stenstorps IF-Kinnarps IF 2-6
Målg.: S: Angela Lundgren 2.

K: Anneli Johansson,2, Susanne Ungh,
Mriana Alh. Eva-Kuin Johansson, Lot-
ta Johanssorl.

IFK Skövde HF
Kinnarps IF
Falköpings KIK
Skra IF
Stenstorps IF

z

3

l4-44
08-43
I 2-1 3
IJ-JJ

24-93

330 06.

Herr Connv Ouisth med maka
Mai-Lis Dittper, Slutarp,

Arets
aa

1 
återuppta utbytet i fotboll och gö-

I ra det till en tradition. I år valde
lman Tångavallen som spelplats,

; men båda lagen står som arran-
! gör. Kinnarp har gjort er. fin vår-
I säsong och toppar sin div.
I V-grupp. Slutarp har glort flera
I starka vårmatcher, men ändå har
I Kinnarp;

inte poängutdelningen blivit den
väntade. Laget finns i sexansbot-
ten. men $är..är det jämnt så det
finns förhoppningar för hösten
om en placering högre upp i ta-
bellen.

Båda lagen mönstrar sina bästa
mannar och det blir säkerligen en
öppen och trevlig match. Falkö-
pingsdomaren Arne Nilsson sva-
rar för matchledningen. Här är
lagen:

Ifinnarp
I tisdags delade FT-sporten ut

ännu en FT-boll och för andra
gången denna vårsäsong tillföll bol-
len_duktiga Kinnarps IK. Kinnarp
verkar vara helt outstanding i södrä
Skaraborgsfemman och ?-l mot
Norra Fågelås, vilket man fick bol-

len för, år ju siffror som talar sitt
tydliga språk. Att tillägga är också
att detta var Kinnarps sjåtte boll
genom tiderna. Ett målhungrigt lag
således och som till nästa vår är till-
baks i fyran igen... ?

1 
5. Kenneth Palmqvist

| 6. Tony Persson

I z. n""!t Georgsson

; 8. Jonny Karlstedt
| ,9. Conny Qvisth
I t0. Thomas Westerberg

1 ll. Gtista Ek
| 12. Kenneth Johansson

13. Bengt Persson
14. LeifEkbom
15. Roland Jansson
Slutarp
1. Ulf Karlen
2. Thomas Rehn
3. Kjell Karlstedt
4. Inge Karlsson .
5. Dan-Ola Sand6n
6. Tony Skoglund
7. Tommy Eflandsson
8. Christer Stenqvist
9. Stefan Ekman
10. Roger Andersson.
11. Håkan Karlstedt
12. HåkanAndersson.
13. Äke Brandt'
14. Roger fettersson
15. Bengt Andersson II

Kinnarps IF samiade runt sin andra FT-boll för säsonsen. Fr.v..kenneth.p"i*"*C.-O;til* Cmlstedt-
Thomas westerberg, Benny carlqvist, Tony persson, rugiJu.u" ö".-aJ;;;, n;ö;'cä#, cö,äEi,
Conny Qwist, Kenneth Johanssbn och tränaren Sven-Evlrt ,'Sotarq'r.g1ii"1reii {,g.. I,

ARETs MATcH PA TANGAvATLEN
I kväll kl 19 KINNARPS lF-SLUTARPS tF i Frökinds kom-

munderby
Kom i tid. Undvik köbildning. Parkera vid Lokal Frökind.
.'#" i:..,:' Ingafrikortgäller.

Välkomna
Slutarps IF-Kinnarps IF

ffi3'ffi;ä-;ota'*Snnu en
r(önrrlolrp ö d,erbgt? FT-boll åt

, I kväll handlar det om derby på
I Tångavallen i Slutarp. Slutarp
loch Kinnarp har beslutat att

1. Arne Ekbom
2. Thomas Carlsson
3. Tommy Fredriksson
il. Berne Svensson

*#u
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i;i Vad gör Du om Du ser
;ii en person i nöd långt ute
iiipå sjön? De flesta står
:i: handfallna och hand-
ii lingsförlamade oeh vet
i' inte vad de ska ta sig till.
:i I sådana lägen är 'det
ii bra att ha erövrat något
iii slags livräddningsmärke

';: 
- Precis som flickorna

i:i på Ulaen här intilll De
iii vet hur man ska göra.
.:.

iii Maria Svensson (t v)
iii och Eva-Karin Johans-.:. ..,,, ..
::: son tillhörde de elever
i;: fran Redväg och Frö-
i;i kind som hade examen i

iii 
*u. i odenbadet. .

::: 455 märken delades ut
iji, totalt vid gårdagens
;i;; promotion. Mer om det-

,iii 
t" oa sidan s

aa

I går var det examensdag för alla
simskoleelever från Redväe och
Frökind. Vid Odenbadets -inom-
husbassång samlades elever, lärare
och föräldrar för att vara med om
årets promotion som omfattade inte
mindre än 455 märkesutdelninearl
. - Det har blivit vedertaget a1t gå

i simskola, sa kommunstyrelsens
ordf. Walter Ekström, som promo-
verade eleverna med sedvanlig li-
ten lagerkrans på hiässan,

- Det är viktigt att lära sig sim-
ma och urngås med vatten på ett
rätt sätt, fastslog han. Och i dagens
samhälle finns de möjligheterna.

Innan promoveringen ägde rum
fick eleverna visa upp vad de lärt
sig under de här sommarveckorna,
Först spelades en kort, vattenpolo-
match, där hinkar vid bassängkan-
ten fick tjänstgöra som måI, varpå
Eva Johanssons konstsimelever
simmade i rinqar och i fina mönster.

Falköpings duktiga simhopper-
ska gav också prov på några hopp
ur den högre skolan, blandat med
fina dykningar från de tvärhands-
höga flickorna i hennes skola.

Det kanske allra mest värdefulla
en simmare kan lära sig torde vara
livräddning och av årets kuil tog tio
stycken olika livräddningsmärken.
Eva-Karin Johansson och Maria
Svensson resp. UrbanqAndersson
och Niklas Larsson visade hur dät
ska gå tiil när man räddar barn i
nöd.

Till simmärken återkommer vi.

Exumen fr;, ti{nskolun

Walter Ekström omgiven av årets guldmagistrar



Ulf Karl6n .- Slutarpsmålvakten
störtar fram.

Trots konkuruens med slutse-
tet i TV-tennisen mellan Björn
Borg och Vitas Gerulaitis kom
det 150 pcrsoner till r-änskaps-
derbyt i fotboll mellan Slutarp
och Kirrnarp-på Tångavallen i
tor:sdags.kväll. Det blev också
en riktigt trevlig uppgörelseo
där div VIJaget Slutarp över-
raskade med utmärkt spel rnot
serieledarna i div V. Efter en
mållös men ändå chansrik för-
sta halvlek vann Kinnarp till aist
med 2-1, Målsiffrorna kunde
mycket vål stigigt i höjden, orn
man aer till alla chanser Fom
skapades. Kinnarpstränaren
"Sotarrr" Blucher sa så här ef-
ter matchen:
. - Med det materiål som Slu-
tarp haro måste det bara vara en
tillfållighet att laget över som-
maren ligger i botten på sexan.
Laiyeirfirmer ju flera jätte-
duktiga, spelare, inle minst
'mittbacken Inge''Kiosken'*
Kgrlsson och reslige rnålvakten
Ulf Karl6n. Yi saknade visserli-
gen 'oBleckat' Georgsson och
Benny Carlqvist, men vi får inte
stå och falla med två spelare. Vi
kan ju i seriespel koma i den
situationen att en eller båda

,.saknas och därför måste vi ha
. ärt fullgotr resewmaterial att
ti!s1._

Tony Persson. Där har ni Kin'
narps främsta i derbyt.

Ulf Karl6ns målvaktsspel var
glädjeämnet hos Slutarp och i
ett stabilt försvar spelade Inge
Karlsson till sig betyget båsr på
plan, I ör'rigt var rlel ganska

^iämna preslationer med karnP-
elöd från alla håll.- 

Juste och trevligt på banan'
gjorde att domaren Arne Nils'
son också hade en angenärn af-
ton och dömde lugnt och säkert
hela tiden ledsagad av linjedo-
marna Douglas Jansson och Ulf
Leijon som ingrep när så ford-
rades.

BÅSSE

KINNARP
Sa/ong SoPhie
Semesterstängt

C-grupp IV..
Grclanda IF:Floby IF 3-O
Målg: F: Fredrik Håkansson, Cert Len-
nårtsson, Sörerl Alexudersson.

Kinnrrpe lF-Slurarps IF 3- I
Målg: K: Urbm Westerberg, Benny An-
dersson, UlfNero.
S: Rolf Carl6n.

Aurya IF-IFK Falköping 4-2
Målg: Ä: *iren Wilhelmson. patrik
Evertsson, Ulf Johansson, Jan Ahlqvist.
F: Mikael Claesson.

Sluta4ra IF-GmIanda IF O-S
Målg: G: Gert Lemartsson2. Stefan Ge-
gerfeldt, Mikael Wärn, Anders Wiklund.

iuarpe_IF-Kinnarpe IF l- I
Målg: Ä: Siiiren Wilhelmsson.
K:Ulf Nero.

IFK Falköping-Ftoby IF l-3
Målg: II'K: Peter Garmenius.
FIF: G Henriksson, M Rehn, L-Å Hiirje-
ryd.

Grolanda IF 5 5
Floby IF 5 3
AsarpslF 5 2
Kinnarps IF 5 1
IFK Falköping 5 r
Slutarps IF 5 I

D-GRUPP II
Folkabo IK-Sandhems IF O-O
Funisjö IF-KÄttilstorps IK 2- I
Målg.: F: Magnus Calsson, Micael
Malmborg
K: Magnus Nabbing
Vartofta SK-Äsarps IF 4- I
Målg.: V: Kjell-Äke lläggander 3, OIa
Jacobssn,
A: Dougl* Johansson
Kinnarps lF-Foliabo IK 2-l
Målg,: K: P-O Westerberg, Mikael Jo-
sefsson
F: Jons Hjalmarsson
Kinnarps lF-Sandhems IF 2- I
Målg.: K P-O Westerberg,. Clemence
Hofbauer
S: B Kalsson
Mullsjö lF-Sandhems IF 4-2
Målg.: M: Tomas Palm, Anders Lunds-
tedt, Ulf Sjölaqder, Ilans Willstrmd
S:DFrisk,TSvensmn
Sandhems IF-Funsjö II O-0
Kiittilstoqrs IK-Vartofia SK O-4
Målg.: V: Ola Jacobsson 3, Magnus Es-
kilson
Åsarps ^IF-Kinnarps IF l-2
Målg.: Ä: Douglm Johansson
K: Christer Svenson, P-O Westerberg

lVrtoftaSK 6 6 0 021-412
'FurusjöIF 6 4118-? I

MullsjöIF 5 3 r 1M-6 7
KinnarpslF 6 3 I 2 8-6 ?
SandhemslF 6 1 2 3 5-7 4
FolkabolK 5 1 1 3 4-9 3
ÅsarpslF 5 I 0 4 5-14 2
KättilstorpslK 5 0 0 5 1-12 0

Klänningal
Nyinkomna - även i 20-se.

rien,
Bra modeller.
Låga priser.

KIl{]{ARPS
MAItIUFAKTUR

Tel. 331 34

o

ROLIGT TANGADERBY:

z{>-:*-

0 02r-3r0
1 113-6 7
I 2 15*13 5
2 2 6-7 4
049-152
045-252

eeKöos|r,ettee böst p& pl'utn
Sluto;r1l öoerrcns|r,o;nd,e
rnen l(öntr;o;rp 2 - l'uer,nn

- awärjde många Kinnarpsangrepp. Som här när Thbmas westerDer'g

I Slutarpslägrer var man
också nöjd mcd matehen och
uddamålsförlusten. Helt utan
:kvitreringschans var inte heller
henmapojkarna' som bl'a. i
slutskedet hade en utmärkt
möjlighet g€nom Roger An'
derssono som i friläge brassade
bollen över nät.

Det var fart på spelet och Slu'
tarp hängde bra med i tempot.
Mycket kallt gjorde Håkan
Karlstedt l--O för SlurarP fem
minuter in på andra halvlek'
Han mndade målvakten och
slog bollen i nåt trots att at'
tackerande backar hängde ho'
nom i hälarna. Kvitteringen i
20:e minuten stod "Lollooo
Jansson för och segerskytt blev
allerstädes nän'arande CXisla
Ek när.sju minuter återstod av
matchen. Gösta var bra, "Lol-
lo" var också bra tillsammans
med Kenneth Johansson och<

'.h'"-
Ki n neveds
kyrka
mission$dågen högmässa HHN
k1 11.t0 Olof Magnusson. Bertil
Edvardsson konfirmandjubile-
um

I taji-: Gta I

! ""n,, 
Georgreon 

I

LSJT



Lyckud, reso, ru,m Åsund,en
J

En på alla sätt lyckad resa blev
det då Kinneveds Röda
Kors-krets anordnade den hadi-
tionella bussresan ftir kretsens
pensionärer. 44 personer följde
med på färden, som utgick från
Frökindsgården i KinnarP"
Ordföranden i Kinneveds Röda
Kors-krets Göran Andersson hål-
sade resedeltagarna välkomna
innan man satte kurs mot Danni-
ke kyrka,

*
I år gick resan rl.nt Åsunden -

en c:a åtta mil lång färd för att
bese "gårdarna runt sjön".

Först följdes riksväg 46 mot Ul-
ricehamn, strax innan styrde man
av mot Borås och till slut kom
man in på den lilla "turistleden"
runt Åsunden mot Tvårred. Väd-
ret var klart och vackert och på
flera ställen kunde man stanna
dth-iijffä' av.ddn sköna utsikten
över Äsunden och bortöver Ulri-
cehamn. Efter Tvärred gick re-
san alltså mot Dannike och Dan-
nike kyrka, där första pausen
gjordes.

*
Ann-Marie Bäck, kantor och

kwkvärd i Dannike kyrka tog
emot reslruppen för att fungera
som guide i kyrkan och försam-
lingshemmet. När resenärerna
bänkat sig i kyrkan sjöngs uni-
sont sången "Den blomsteriid rru
kommer" varefter Ann-Marie
Bäck berättade om 1200-talskYr-
kan och dess historia. Ytterligare
en psalm sjöngs innan man också
elck för att bese församiings-
[emmet som ligger strax intiil
kyrkan.

*
Resan fortsatte förbi Forssa

kvarn vid Ätran varifrån vatten-
ståndet i Åsunden regleras och
vidare tiil Torpa, rned sitt unika
stenhus. De resenärer som så ön-

Sommarlynda
i Skohuset

Sommarfynda

i Skohuset
KINNARP

Nyhemkommet ett parti flickl
och,damskor utfcirsäljes tilll

20:- lpar. i
O

*j;iitri$.:!.!iU$[+

Vid hron till Torpa stenhus.

':6*,1

Här är hela restruppen samlad vid Hovsnäs gård. F{on med blomma till vänster är resans ä}dsta kvinnliga
deltagare Edit Andersson och till höger ses med blommor resans äldste r.ranlige deltagare Kiirl Thörn. Med
dragspel på magen ses Gunnar Carlsson och med fiol Karl Thornemar.

Ki n neved
Söndag kl 14 Friluftsguditl. i
Axtorp (vid regn i förs.salen)
Göran Carlsson - S. E Hagne-
rud.
Kaffesamkväm.
Välkomna! t'1lt->7,

sh->).

skade fick gå av bussen och titta
på byggnaden.

Stenhuset är den Stenbockska
ättens stamgods från 1400-talet.
Irrnanför vallgravarna reser sig
den mäktiga byggnaden och ger
a.litjämt en god föreställning om
hur man hade det i 1500-talets
Sverige.

*
Nästa gård var Hovsnäs där

den efterlängtade kaffepausen
skulle tas. Egendomen förvärva-
des 1965 av Borås stad som här
skapat ett fritidsområde med ser-
viceanläggningar ogh i Hovsnäs
huvudbvggnad stod kaffeborden
redan dukade. Smörgåsar, kakor
och tarta utgjorde kaffedoppet
och resenärerna lät sig väl sma-

Den redan glada och'u';PsluPP-
na sämningen blev yfteriigare
förhöjd när Gunnar Carlsson och
Kari Tornemar plockade fram si-
na instrument - dragspel resp.
fiol. Glatt oeh hurtigt drog de på
med "En speleman är jag". "En

- sång till dej min syster", "Rosa På
bal" , "Viggen" med flera melo-
dier och de som så förmådde
sjöng med i de kända tongångar-
na,

Vid pausen överlämnades
också blommor till resans äldsta
deltagare Edit Andersson och
KarlThörn, och ett tack uttalades
till arrangörerna och chauffören
Eva Nilsson och Martin Ahl.

*
Sedan giik resan i sträck över

Finnekurnla, Vegby, Källebacka,
Marbäck och Ulricehamn hem till
Kinnarp igen där alla kunde
tackg alla för en trevlig och ange-
näm resa' 

K.s.
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SOMMARTID
vid Sparbankens
kontor i KinnarP

4t7 -2217 1977

(Vi har gjort inskränkning i eftermiddagsexpeditionen)

Måndag.-fredag '10- 14

Dessutom torsdag 15-17

"&,soarbanken i Falköpi

Nils Johansson, Kari Tornemar och
kyrksoffa vid Dannike kyrka.

Karl Blom tar igen sig på en

GATUKONTORET
INFORMERAR
De uppstälda sopkontainerna intill den nedlagda soptippen söder

Xlnnaift samhålle komnrer att omplaceras till följande platser:
* Kinnarps samhälle. söder järnvågsstationen strax intill
en åldre magasinbyggnad

- Vid Slutarps avloppsreningsverk

- Vid cementfabriken på Industrigatan i Asarp

Omplaceringen beräknas vara genomförd tisdagen den 5 jr'rli 19??'

Observera att kontainerna icke år avsedda lör industri' och af-

färssopor och lcke heller för byggnadsavfall. I fråga orn df iikt
avfall hänvisas till soptipparna i Falköping, Floby, Slenstorp'

$opkontaniner för rörelseavfall, vindsröjningar n.d. kan på egen

_t

hekosinad hyras genom

05151123 {4.
Getukontoret

Faiköpings Liftdumper AB tel

VILLA
SLUTARP
inrieh. 4 rum o. kök, 185 kvm
boyta. Källare under del av
huset inneh. pannrum, mat-
källare och förråd. Hela hu-
set invänd. renoverat. Tomt
2.800 kvm. Garage för 2 bilar
under byggnad.

I

I

I

I

I

| 1937 årS kOnfirmandef iKinnevedsochvårkumiaörsamlingar,hadeisöndagssamlats
till jubileumstråff i Kinneveds kyrka. Konfirmandläraren kvrkoherde Olof Magnusson, numera komminister
emäritus och bosatt i Borås, had-e man också lyckats få med, och av de ursprungliga 26 konfirmanderna hademeritus och bosatt i ltorås, hade man också lyckats lA meq, ocn av de ursprunglrga zb Konrrrmanoerna naoe
lSkoiirmit tiU tr:ifen. Två stycken är bortgångna, och på deras gravar, Lisa Johansson, Kinneved ochSven
Netiman i Vårkumla, nedhdls kransar. E?teihögmässan och nattvardsgången i Kinneveds kyrka samladesNetiman i Vårkumla.

ye svr ee

kransar. E?teihogmassan och nattvardsgången i Kinneveds kyrka samlades
man till en ltunds qemensamt samkväm på Kinnarps Pensionat. På bilden de jubilerande konfirmanderna
med, sin lärare, främre raden fr.v. Ingrid Carisson, Stina {jeilander, Alice Gustafsson, Ella Anderslon,lsson, Stina Ejeilander, Alice Gustafsson, Ella Andersson,
Gunborg ia"ssän, Rose Ekenberg, Märgit Ljungberg. Mellärsta raden fr.v. Bror.Johansson, Karl-Erik
Anderss=on, Elon Kindlund, John öustafsJon, b.r..r.. Svensson, Bengt Strängberg, kyrkoherde Olof Mag- I

nusson. Bakre raden fr.v.'Assar Wilgotson, 
'Sven 

Andersso.r, Htttt iohanssä, Mats"Dahlstrand och Eiöf I
I
I
L

PASSA PÅ:NU
att. semesterhandla. Vl har stor sortering av
sommar och fritldsartiklar trädgårds- och
campingmöbler

' $lbtåf'*t Htt- o.Fnmosuo'R

-Allären med de låga Prloerna-

$kogsvSgen öppettlder:Månd.-Fred.9-10
Slutarp tel 335 92 Stängt lörd. lull månad

Rehn.



''CIi,W:or från frökind
Ixirdag kvåll. Vi skriver den 16

juli. Kall kväll. över himlen
vandrar svarta skyar - det känns
som höst. Ändå år det sommar
och semester för många. Jarls
och Rutmans har slagit tretum-
mare i dörrarna och öppnar inte
örrän om två veckor. Frökind
har stångt för semester. Några är
kvar hemma - men många har
åkt på semester. Letar efter
sornmaren, solen och salta bad.

Juli ä r sorunar. Det m å s t e
vara sorrunar då - även om man
är hemma. Efter sex månaders
sträng vinter kräver vi en rejäl
sonunar. Nästan ursäktande för-
klarar TV-meterologen att lås-
trycken köar för att få komma in
och känna på den svenska som-
maren. Man har en känsla av att
han inte vill tala om verkligheteni
Kylan och fruntimmersveckan
med sitt skvalande.

*
Mor i huset hade tiinkt att släoå

med far till Falkenberg i helgen,
men det blev inte så. TV-merero-
logen sa nej och nu sitter vi hår.
Deckare på TV och ett Slutarp
som ä-r nermörkt som på senhös-
ten. A andra sidan har sranne
Claessons lyckligt anEini från
Norge-semester - det är märkligt
vad många från Frökind som valt
Norge titl turistland i år. Jag bör-
jar missänka att vinterns många
och långa Norgehistorier är en av
anledningarna. Frökind kollar
upp hur norrmännen egentligen
fungerar.

Jag träffade norrmän för ett tag
sen och berättade alla historier
om norrmän som jag i en hast
kunde komma på. Norrmännen
log oeh sa att "dom dår histo-
rierna beråttar vi hemma i Norge,
men då är svenskarna huvudper-
soner".

Ni vet väl varftir inte de tre vise
månnen var från Norge? Dom
har inte tre. , .

*
Det finns bättre och bra mycket

roligare historier om och kring
norrmän, men i semestertider
hoppasjag oekså denna ursäktas.
Jag har haft mångajulisemestrar,
men i årjobbarjag. Det gör också
kvinnan vid min sida - och det
gör också stora{iejen, som nu är
mer tånd på moped än häst. Just
nu liirsörjer hon oss som som-
marbitråde hos Samuelssons och
så går hon och välter etthelt vagns
, lass med mjölk! När jag jobbade
hos Stures Livs på Sigfridsgatan
väIte jag aldrig mjölk. . .

Mdn det var åndra tider. Det
fanns lnte mjölk t papp-ftirpack-
,ningir och det fanns inga mope-
der. Vi som var unga då kunde
köra en paketcykel utån att blirn
ka. För giorde inan det, hamnade
man med ägglådan i baken på en
parkerad bil på "Ströget". Det
fanns inget retligåre än att kom-
ma hem till chefen med krossade
ägg.

Underliga äro icke bara kärle-
kens vägar, underliga åro också
vår Melittabryggares vägar. Den
rasade ihop alldeles nyss - den
röda knappen bara kom, med

, tådrqr,oohhelaf'
Lugn, sa mor i huset. Vi väntar titl
Ingvar kommer tillbaka från se-
mestern.

Välkommen hem Ingvar. Tack
för vykortet från dej och Lisa.
Pelle har mått bra och klippt
gräs.

Vänliga hälsningar
BÄSSE.

Dagens sommarbiträden i affä-
rer har det bra. Dom slipper art
kuska runt i. ur och skur. Dom
slipper att "döpas" i silltunnan
innan dom är accepterade inom
branschen. Dom behöver inte
"stanna efter" och sopa golven.
Tiderna föråndras ' biträdena
med dom. Borta är "schasen,',
Han som fick några tior och sen
.därtill av snälla och vänliga män-
niskor en slant när han kom med
varorna.

Jag "schasade" i många år un-
der skoltiden - nu är det minnen.
Ändå är det bara lite drygt 20 år
sen.

*
Jag har varit lite splittrad den

senaste tiden. .Iag har gått i tan-
kar. Egentligen har jag haft ett
litet helsike - fast egentligen en
mycket litet. Jag har funderat på
att byta bil. Och man byter ju inte
bil precis som man byter skjorta.
Hela familjen har varit engagerad
- mest lillgrabben, som försökt
att "styra" hela affären. Vi har
tittat, vi har provåkt - ja, det är
många timmar som lillgrabben
och jag ägnat åt det här bytet,
som först i dag blivit ett faktum.'
Mor i huset har sagt sitt. Och då
får det bli så.

Med risk ftir att få textreklam-
kommitt6n hängande över halsen
på mej, vill jag inte avslöja mer än
att bilen är blå. Fast å andra si.
dan vet jag att gvenne och Qista
återigen giort en bra affär. Tack
vare mina bilaffärer har dom nu
kunnat utvidga rörelsen - dom ,

har snart byggt i fatt Manne och
grabbarna.

.*
Apropå bilar kan jag.berätta -

med anknytning till Frökind - att
en FT-reporter'häromdan krock-
ade i Kinnarpskorset. Han var på
våg till Frökindsgården för att
fortsätta med buss tillsammans
med "di gamle" runt Äsunden.
Det blev en rejäl sammanstöt-
ning. Han inledde sitt resäventyr
med qtt krocka mot (med) den
blivande hälften. Samma dag ha-
de lysning förkunnats - i söndags
var det lysningskalas. Underliga
äro kårlekens vägar. . .

t4l?-t,
Sommargudetjånst i Axtorp

I söndags hölls den traditionella
sommarguds{änsten i Axtorp un-
der stor tillslutning. Egentligen
skulle gudsdänsten ha hållits utom-
hus men p.g.a. en åskskur strax in-
nan, flyttades den till Församlings-
salen.

Kyrkoherde S-E Hagnerud hål-
sade välkommen varefter kyrkoas-
sistent Giiran Carlson lede guds-

{iänsten samt talade över dagens

predikotext. Sång och musik fram-
ftirdes av Eivor Johnsson. Björn
och Jan-Olof Peterson som ackom-
panjerade sig själva på gitarr och
tvärflöjt. Till psalmerna spelade
kantor Margareta Thor,

Efter gudstjänsten blev det kaffe-
servering för vilken syfiireningen
svarade. Arrangör för sommar-
gudstjänsten var som vanligt kyr-
kobröderna i Kinneved.

Kinneveds Brismene
Genteravd.
ordnar med hemlig resa i egna
bilar lördagen den l3/8. Sam-
ling och start vid Samuelssons

affår, Slutarp kl 19:00. Grann-
avd. inbjudes att deltaga.
Anmälan till tel 332 56 eller
460 35.

Vältomna!

Vud, rir
d,etta?

zV+-lR.-

Vad sysslarmannen i baljan
med? Ja, den frågan ställer
sig naturligtvis den intresse-
rade FT-läsaren. Vi skall av-
slöja att han inte fastnat i bal-,
jan, men vadhan göc'ja, kan,
får ni veta om ni tittar på si-
dan 9.

Kinnemo
Måndag kl. 19

Karisborgs BK
nnarps lF

,/rth-lv
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Att gå igonom en huluskcippu
" Bror i ku e,rnu" kun d,et cin i dng
. I tisdagens FT berättade vi om
en hembygdsafton i Giiteve, var-
vid språkforskaren Johan Gijt-

en halvskäppa" var det väl inget
märkligt. . .

.Det var nänrtigen så att vi sam-

blev väl ganska duktiga med ti-
den. Skäppor hade vi, bl.a. för
tullsäd, som var den tidens sys-
tem (betälning) för utfört arbete.*

Bror springer som en yngling i
kvarntrapporna än i dag och na-
turligtvis frågade vi om inte vi
kunde få ett sirakprov på det här
med att "gå igenom en halvskäp-
pa".

- Jag har inte gått runt i skäp-

Skall jag gå tillbaka genom skäp-
pan nu?

Bror och skäppan

pan på över trettio år, men om vi
bara hittar så kan jag väl försö-
ka...

*
Vi hittade två. Bror tog den

som var bäst. Och utförde sedan
konststycket nästan lika smidigt
som ör 40 år sedan. - Det trodde
jag inte att jag klarade av i dag.
Den här leken frestar på ryggra-
den och förr hade jag skavsår på
hela ryggen efter åventyren i "
baljan". FT:s nån'arande vittne
tog en hel serie med bilder. Vi
visar er några. FOTNOT: en
haivskäppa rymmer cirka 20liter,
en helskäppa cirka 40 liter.

Text och bilder:
Båsse

Det frestar på ryggen

Klar ftir start

linds film om slåtterabete i Back-
or, Giiteve, visades. En av de
medverkande i filmen var Bror
Johansson i Slutarp, som på den
tiden - 1937 - imponerade på
ortsbefolkningen genom att utö-
ra konststycket "Gå igenom en
halvskäppa'l

Bror Johansson är identisk
med Slutarps kvarnägare,a'Bror i
Kvarnat Vi for dit. ''.

lluvudet i baljan

lades ganska många ungdomar i
kvarnen på kvällarna. Vi roade
oss med den här ieken och en del

*
Bror minns 1937 och berättar

att Johan Giitlind ringde från
Uppsala och frågade om nån från
"kirarna" stiillde upp i bygdefrl-
men om gamla seder och bruk.
- Jag var 19 år då och eftersom vi
ofta roade oss med "att gå igenom

i;,;

Fan6rtillagare
med fullglord värnplikt. Vana erfordras ej. Gärna kvinnlig.

AB Kinnarps Kontorsmöbler -

Tel, 0515/333 70, Bern{t Bertilsson efterfrågas.
Tel. bost. 0515/460 53.

En bra bit på väg

SURVISFIRMAN I SLUTARP
Takservicer snlckcrialbelen, målning,

interiörarbelen, fastaghetsgervice m. m,

Hatlagårdsgatan 1, 521 00 Fatköping
Kont" tet. 05151335 2T,bostadstel. 0515/332 77 - 504 94

I

I
I

I
I
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I lördags åkte tio ungdomar
från Falköpings kommun på uan-
ortsbesök till Kokemäki- i Fin-

landtillsammansmed ledaren Inse-
borg Granlund. På ort och sål-
te l I lnland mötte samma antal
jämnåriga ungdomar från Hobro i
Danmark och Lier i Norge rr^.
Aua flickor ocr' i.:å o"ir.åii.iitå"
de farväl till familjernedlemmar
s9m fr;lj1 med till tåeet pä lördags-
ertermrddagen.

I Kokemäkl får ungdomarna bo
hos famiJjer rned barn i passan'de
åldrar och ett rikhaltigt program
under en spännande vecka
kommer man säkert att få \'ara
med om.

På söndag är gnippen äter
hernma i Falköping.

ett larrn som sftiirsaigarna kom'
nletrerarlc efter <lel senssle irr'
irrollel. Larmel sattec i ftrnktion
vid 0l-tiden natten till måndagen
nren innan affiirens ågare, som
bor slrax intill, hunnit fram hade
tiurarna lämrist orrrrådet. Tr'å bi-
lär har förstunnit från sffär'en
med r'åldsam fart oeh nu är Poli'
sen tacksum fiir alla iakttagelser
sorn kan leda till att tjuvanna blir
I'a st.

\ irJ aprilhuppen log sig tjul'år'
na in i affiiren genom qtt huggå
upp elt hål i en vågg under en
lastbrygga. Vid måndggsnattens
inbrotl hade tjuvarna'gått exakt
likadanr tillväga.

ir
Arg oanan
i Axtorp, Kinnarp hålles öppen
för träningsskj. och kornpe-
tensprov lörd.- och söndagar
13/8 - 2519. Anmälningstid
13.30- 15.00.
Pokalskj. medl. börjar den 28/8.

Kinneveds Jvl

3-3 för
Sluta opis

_ Slutarp spelade på lördagskväl-
len en träningsmatch mot Falkö-
pings BK:s reserviag och matchen
slutade oar.gjort. 3*3-. Slutarp hade
ledningen med 2-0 och 3--1 nren
FBK lyckades ändå rädda ena pc,-
ängen.

Ro-ger Andörsson giorde Slutarps
samtliga tre måI, medan Leif An-
dersson. K-G Blomqvist och en
slutarpsspelare nätade för FBK-
biiagan."

FOTBOLL

- Valtorp
Lördag 15.00

Kinnarp B - Valtorp

uÅxGA
mÅr Ye

Kättilstorp och Slutarp delade
g_o?ngen,_ i iördagens Åatch på
Holmavallen, 3-8.-Det var lite ndr_
vöst från båda hållen, men så i den
åttonde minuten lossnade det ftir
Slutarp, genom att Roger Anders_
son giorde 0- J.

, .I 23. min kom Morgan AId6n på
nogerkanten. sprang ifrån Slu-
tarps-försvaret och sköt hårt i måI,
1- 1.

Båda lagen hade många chanser
och i 3l min blev Jan Jonsson fälldinnanör straffområdet. Jan Jo_
hansson sköt säkert i måt och 2*l
iill Ktittilstoro.

Andra haivlek började bra för
KIK med ett stolpskott av Jan Jo_
hånsson, men Slutarp fick minuten
efter en frispark, vilken Roger An_
dersson säkert sköt i mål --och så
var det 2-2.
. I 10 mjn attackerade Tony Skog-
lund målvakten, vilket slutade meä
mål för Slutarp och strax stod det
2-3.

I 16 min fick Jan Johansson en lin
passning från Olle Gustavsson och
så stod det 3-3.

Bra i ett-kåmpande Kåittilstorp,
som innehöll två reserver, var i fyl-
oackslinjen Per-Äke och Andörs
.lglgrrs.ol, på miufältet Morgan
AId6n och Hans Helande" oc-[.r i
kedjan alltid farlige Jan Johansson
med sina hårda skott,

I Slirtarp märktes mest Dan-Ola
!and6n, Tony Skoglund och Roger
Andersson-

^.Bra 
domare var Bo Segerfeldt,

JtenstorD.

B

Falköpingsungdornar på väg till vänortsbesök i Kokemäki vinkar farr'äl på Falköpihgs central på lördags-
errermrddagen 

4b_y -

llycket t;-der på det eftersom
tilhägagångssättet att ta sig in är
ideniiskr med nprilkupJren. Den
hör gången bler dock gärnings'
männ.n .krämrl a ar t.jur'larrnet -

SERIEFINAL
på KTNNEMO

söndagen den 7/8 kl. 14.00

Stenstbrps lF - Kinnarps lF
Vi iackar Kinnarps textilindustri för matchbollen. I

I
I

I
I

+

I

Borgunda

^lt-T- J{atten mellan den I I
och 12 april utsattes Kin.
narps LagerförsäIjning
för en t'rififikupp" där
tjuvarna tog sig in genom
ett håI i r'äggen oeh stal .

skinnkläder för 80.0O0'
kr. \'ar det samma tjur"ar
som försökte br;-ta sig in
under natten till månda.
gen? -

LANIWNT
SI{RAI}IDN
T{J]VAN

Slutarp 
I

Lagerlokal i 2 vån. parkettgolv, 
I

oljeeldn.rkan lätt omändras till 2 J
fam.bostad, 100 kvm i varje 

Iplan. 
I



Seriefinalen korn av sig
Kinnarp för överlägset !

' VILKEN REI?NSCHI Ja, det
överlägsna ledarlaget i dir. V,
Kinnarps IF, gav verkligen be-
talt för gammal ost rid sönda-
gens returrnöte med Stenstorps
IF på Kinnemo. Med siffrorna
4-0 segrade hemmalaget, som
nu har skaffi sig en ledning i
serien med fem poäng fiir när-
maste lag. Det vil! alltså rill
mycket för att Kinnarp skall
missa avanöemanget till div, IV.

Det talades om seriefinal på Kin-
nemo i förhandssnacket. Iiinnam
och Stenstorp parkerade ju på dä
två första platserna i serien över
sorunaren och i våravslutningen
tog ju-SlFarna som hittills enda lag
en tvåpoängare mot Kinnarp ge-
nom 5-2 på Sportvallen.

INGEN SERIEFINAL
Men det här med seriefinal såg

man inte mycket ar'. Stenstorp kom
aldrig igång. utan Kinnarp kunde
fritt föra spelet.

FI.\- INLEDNING
Det var kanske också den fina in-

ledningen med 1-O-mål redan i den
sjunde minuten, som avgjorde mat-
cnen.

Och vilka stod för de, om inte pa-
ret "Blecka" Georgsson. Thomas
Westerberg. "Blecka" svarade för
förspelet och i en tilltrasslad sittra-
tion framför målet kunde Thomas
slå in bollen sedan Stenstorns-mål-
vakten Jan Åberg kolliderät med
en av det egna lagets spelare.

SNABBA MÅL
Även vid 2-Gmålet, som föll sex

minuter in på andrq halvlek, var
Thomas och Janne Äberg huvudfi-
gurer. Thomas fick en fin löpboll
gch kom ensam med utrusande
Äberg, som hade oturen att se bol-
len fara mellan sina ben i försöket
att mota skottet.

Efter ungefär en kvart föll så
3-0. Gösta Ek pangade på mot
Stenstorps-buren efter en hörna,
och bollen gick in innan en försva-
rale slog den i stolpen och ut.

LTTVISNING
Oroiigheterna kulminerade så ef-

ter cirka 20 minuter, då Stenstorps
Stig Karlström visades av banan ef-
ter ett av de värsta raseriutbrott
som skådats på en fotbollsplan.
Han fick en hård boli mot sig och
motade den med händerna, kanske
oavsiktligt. Domare Ekvall tyekte
dock att det var avsiktlig hands och
plockade fram det gula kortet. När
Karlström såg det blev han helt ra-
sande och plockade fram en hel del
mindre vål valda ord. Istäliet för
gult kort blev det rött och det var
bara för honom att vandra av pla-
nen. ledd av medspelare, fo*fa-
rande ganska upprörd. Osnyggt!

Strax dårpå fastställdes så slutre-
sultatet till 4-0 och det var mat-
chens vackraste måI. Kenneth
Palmqvist fick ohotad skjuta från 20
meter och bolien for upp i Äbergs
nättak.

PAI,MQVIST BÄST
Uteförsvaret i KiF redde fint upp

det som hände. Benny Carlquist
toh nu hand om liberoplatsen.
medan Tony Persson flyttades ut
på högerbaeken. något som ytterli-
gare bidrog till att stärka de bakre
leden.

Allra bäst den här gången var
dock Kenneth Paknlvist, som
äterkommit på mittfåltet. Hans in-
ledning fick många lovord och han
krönte också sin fina match med
det snygga 4-Gmålet. Framåt
handlade som vanliqt mest om
Thomas Westerberg. -

svÅRT FÖR STENsTonP
, Ftenstorp .kom som sagt efter
f1ån början. I målet vai Janne
Äberg Iite olycklig på örsta och
andra målet, men gjorde även flera
goda räddningar. Försvarets bäste
var Christer Green medan mitteih
och kedja var osynliga mest hela
tlden.

Mycket säker domare på Kinne-
mo var Roland Ekvall, Tidaholm.

MATS

q/r->'

lnre lösöreauktion
kommer att hålias tredagen den 19 aug. 1977 kl' 13.00 då

Gustav Andersson, Axtorp, Kinnarp, Iåter försälja

Soffa Karl-Johanstil, skänkar, byrå, skrivbord, salsmöblel,'

soffgruppi skåp, kökssoffa, stolar, sängar,' slagbord, kla{T-

bord, vävstol, spinnrock, åmörkärna, piädestal, bänkspis,

dammsugare, symaskin, mangel, mattor, 2 st. Kungatavlor'
Höganäskrukor, kommoder, kaffekvarn, glas, porslin, glasskå-

lar, bringare, NS & RF, taklampa, fotogenlampa, linne &
div. dukar, div. träföremåI, 2 st, strykjärn, äldre kamin,

kokplatta, stormlykta, kaffebrännare, trädgårdsmöbel, tak-

rännor, oxsele, småhuggen ved, trädgårdsredskap, div'
handverktyg, stege, damcykel, gråsklippare' m.m. Kontant
likvid.

#swRIGE FAsncH
FöREN I NGSBANKENS FASNGH

'Storgatan 5 A, Falköping tel. 0515/170 25

T ödig j ö r ihld,r o,ls o nt a,lst
ö |Könnolrp oeh Å,sa,rp ':!3

Redan en veckå efter skoisiaiten
inbjuder skolledningen ti[ föräld-
ramö-te för nybörjarna i Kinnarp
och Äsarp. Detta för att man så ti-
digt som möjligt skall bygga upp en
kontakt mellan skola och hem,
Klass- och kliniklårare, skolshöter-
ska, rektor och studierektor infor-
merar, man väljer klassombud och
beståmmer tid för första1 "föräld.
rakvartarnat',

Kinnarps skola har två nybörjar-
.klasser - där man någon vecka

Ki n neveds
pastorat
församlingsdelägerade har
sammanträde i bygdegården
Börstig torsdagen den 18 aug'

19?? kl 19.00' Ärenden enl. an-
slag.

Ordfö?dnden

före skolstarten hade vissa problem
med-att få en halvtidstjånst besatt -
och Asarp en nybörjarklass, För att
göra skolstarten så mjuk som möj-
ligt börjar man här liksom i övriga -'

skolor i komrnunen med en inskol-
ningsperiod t.o.m, I september.
Vade barn går under denna tid i
skolan 13 timmar mot de 20 som se- I

dan gåller,

Pensionärsträff
Pensionärer från 'Kinnev.ed
Vårkuihla, Luttra inbjudes med
maka/make till 'samkväm å
Kinnarps pensionat, tisdagen
den fd/8 kl. 14.00. Kaffeserve-
ring och underhåilning. Vid
behov av bilskjuts ring 333 03,'
332 40,340 55.

Välkcimna
Kinneveds Rödakorskrets

måndag 15 aug. kl' 18'15

Frö jereds IF
IFlKinnarps

Vi tackar KinnarPs Kontors'
möbler för rnatchbollen.

Vi söker:

MATTVAVARE
Hår du tidigare erfarenhet är dei ett plus' Arbetsplatsen är

belägen i Kinnarp.

AB Bröderne Karltlont Plastlndustrl
Tel.0515/332 03

Fotboll
på Kinnemo



Två straffmål och
Kin*ä"p rnot fy"an

Det år t-vdligen stört omöjligt
att besegra suveränerna i södra
skaraborgsfemmano KinnarPs
IF, på deras hemmaplan Kin'
nemo, Fröjered, som På sistont:
vis'at gryende forrn, gjorde ett
föreök på mÅndagskvällen' men
till slut fick rnan vackert ge sig,
vilket betydde dcn tionde kin'
nsrpssegern i årets seriesPel.
Slutresultatet denna afton blev
2-l (l- l) i hemmalagets favör.

€rr:egern fanns inget ait säga
om. Kinnarp var det klart bättre
laqet, äverr om Fröjered höll nå-
go1 så när jämna steg i dcn första
matchakten. I och med kvällens
seger ligger nu Kinnarp hela sju
poäng före närmaste lag, som är
Tomten och Stensl.ot'p. Vilket av
dem kan förhindra en till synes
solklar corq*back i division IV?

Kinnarp tog ledningen i den
sextonde minuten och detta På
straffspark. Gösta Eek nickade
via en fröjeredshand i ribban och
domaren Ingdmar Johansson flöj-
tade genast Iör strafT. Säker exen
kutor var BennY Carlqvist.

När precis en halvtimme var
spelad kvitterade dock Fröjered
och detta sedan flinke Roger
Sandahl rundat KIF-backen
Tony Persson och spelat in till

Böngt Andersson, sour rned en tå
förpassade lädret i nåt.

I andra halvleken fanns det
egentligen bara ett lag på plan
och det var hemmalaget. Fröje-
reds anfall var lätt räknade och
Kinnarp tog också fullt rättvist
ledningen redan efier sex minu-
ters spel och återigen på straff,
sedan Thomas Westerberg gjorts
ned. Nu var det "Elecka" Ge-
orgssons tur att skjuta stramaren
och det gjorde han förtjänstfullt,
2- 1, som också blev slutresultat.

Benny Carlqvist och Gösta Eek
var duktiga i försvaret, medan
Kent Bengtsson jobbade duktigt

på nritten, tills han blev utbytt.
"Bleeka" Georgsson var också
stundtals till sin fördel på denna
lagdel.

Fröjered har en lovande back i
Sören Thorn, men utnyttja ho-
nom gärna lile mer i rrffensiven.
En annan duktig försvaråre var
Bengt Anderssqn. I Fröjereds an-
fall handlade d6t mest om Chris-
ter Frejdh och Roger Sandahl.

Duktig domare var Ingemar
Johansson. Skövde. men han är
ju van vid större uppgifter än så
här.

sÅram

oa(}aoO().oata(}a..?

FRöKIND E
tsttr-+.

Kinneved-Brismene center
hade i lördags en hemlig resa. Fär-
den, som samlade ett 1OGtal delta-
qare, starta-de i Slutarp och gick se-
äan runt Älleberg, vidare genom
Karleby, Varv och Dala för att slutl
ligen komma till målet - Borgunda
Bvsdeeård.

Vid -framkosan hälsades väl-
kommen. varvid kaffe och land-
gång serverades. Efter fttrtäring fö-
ieköm allsång som leddes av kväl-
lens musikant Sixten Larsson, somi lens musKalll Dlxuglr !4rDvrrr ruru

I också stod för dansen som avsluta-

I d" kuau"'tr program.

.{ledal-Slutarp 0-3 |

Gästande Slutarp vann en klar seger I

över hämmalaget Aledal med siffroma I
0-3 efter 0-2 i paus. I

I den ljärde minuten drogs gästernas I
Roger Andersson ned inom straffområ-
det 9ch straffen slog han själv säkert i
mål. I den 30 min. anlände 0-2 nick av
Benct Hermansson.

Andra halvlek blev något jämnare.
men de vassaste chanserna hade Slu-
tarp. 0-3 kom också i den 2? min. då
Tony Skoglund gick igenom hela hem-
maförsvaret och sköt en lurig boll i måI.
Slutarp ställde upp med två reserver,
saknades gorde Ulf Karlån och Håkan
Karlstedt, men spelade säkert överlag. I
kedjan var Roger Andersson alltid farlig
samt hela försvaret, som spelade säkert.

Domare, och bra sådan, var Lennart
euickTidaholm tO/f-*cARLos

.n-rn-rorotroqr'
Opel Rekord 1900 1974
vit 9.500 rnil

Opel Kadett cup6 1974
gul4.000 mil
Vofvo 142 1974

SLUTARP
Rymlig, modern enfamiljsvilla med boyta om ca 185 kvm.
Källare under del av huset med bl.a. pannrum m oljeeldn,
Stor tomt om ca 2.800 kvm.

SLUTARP
Villa med högt och vackert läge, byggd i I 1/2 plan' inneh en

3-rums resp. en 2-rumsläg' Delvis renoverat. Stor tomt orr'r ca

3.500 kvm.

SLUTARP
Trevlig enfamiljsvilla med boyta om ca 140 kvm fördelat på 4

rum o kök, hall. badrum o wc. Oljeeldn..Tomt om ca 1.100

kvm.

3P0Rr-FRlTl0 -M 0Tl0 l'l $ -artl kl ar

TRÄNINGSOVERALLER - FRITIDSSKöR

Gymnaallkdråkter' och på3ar. Stövlar

al

Såttt*irARP H ttn - o. Fnrrr D sLAc ER

SKOGSVÄGEN Uppet: Månd-lted 9-18
SLUTARP - Tel.335 92 Lördagar9-13

Affären med de låga Prlserna

1976

1976

1972

1971

1969

1976

1975

19?6

1974

1973

1975

1969

röd 4.400 mil drag

Volvo amazon
vit 11.900 mil
Volvo PV
vit 12.000 mil
vw 1303
grön 3.600 mil
Peugeot 304
vit 5.000 mil

Peugeoi 104
blå 6.100 mil
Saab 99
grön 5.600 mil

Saab 96
blå 11.200 mil

1 964

1965

1975

1975

'r973

1975

1970

1972

Ford 1600 L 1975
grön 3.000 mil
Fiat 128 cupå
röd 9.500 mil

PRIMA BYTESBILAR

Renault 20 L
beige 2.800 mil

Renault 16 TL
gul 5.500 mil
Renaull 16 TL
vit 7.500 mil
Renault 16 TL
gul 9.800 mil

Renault 16
grön 11.000 mil

Renault 12 combl
gul 1.200 mil

Renaull 12 combl
röd 4.500 mil

Renault 5 TL
orange 2.400 mil

Renault 5 TL
gul &600 mil

Renault 5 TL
orange 5.200 mil

Renault 4
grön 3.100 mil
Renault 4 ,

vit 10.700 mil

Vi är inte så stora men det är inte våra omkostnader

heller.
kan det löna sig med ett besök hos oss

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

Ju mer du vet om bilar
Desto hellre kör du en Renault

Dårför

0


