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Slutarps Kök tillverkar köksin.
redningar enbart och har ingen an-
nan produkl att falla tillbaka på,
når bostadsbyggandet mer eller
mindre går på sparlåga. Marbodals
i Tidaholm och Starprodukter i
Lidköping har också brottats med
likartade problem och har haft
permitteringsvagsel ute. Dessa har
emellertid kunnat tas tillbaka efter-
som båda företagen har kunnat ta
hand om andra objckt och på det
sättet kunnat förhindra att varslen
utlösts.

- Det är att beklaga att Slut-
arps Kök inte har möjlighet att
lägga om sin produktion utan måste
permittera genom att införa treda-
garsvecka, säger Bernt Karlsson,

Bernt Karlsson säger också:
- Regeringen bör ge sådana

stimulanser att bostadsbyggandet
ökar. Två tredjedelar av landets
kommuner lidqr av bostadsbrist
begynnande eller faktisk. Rese-
ringen måste se till att kommunär-
na kommer igång med sin plane-
ring. Byggnation som gynnar in-
hemska ekonomin i allra höesta
grad, måste sättas i gång.

Han hänvisar också till det ut-
talande som en rad fackliga organi-
sationer gjorde för drygt en månad
sedan beträffande bostadsbyggan-
det. I uttalandet sade man bl.a. föl-
jande:

"Byggnadsföretagen har en
mycket hög igångsättningsbered-
skap både vad gäller mark och fär-
digprojekterade byggobjekt. Det är
den finansiella sidan i form av lån
och lånemöjligheter som avhåller
företag från att genomföra de
objekt som är vilande. Vi uppma-
nar regeringen att handla snabbt
och utnyttja sin majoritet i riksda-
gen".

- Ett ökat bostadsbyggande
skulle vara en viktig injektion för
företag inom inrednings- och mö-
belbranschen, där våra medlem-
pa{ ä" verksamma, säger om-
budsman Bernt Karlsson.

Någon verkstadsklubb finns inte
på Slutarps Kök, endast kontakt-
man. FT har varit i kontakt med
företagsledningen, som dock inte
vill ge sin syn på korttidsveckan för
sina anställda.
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KII\I\ARPSBADET

Med anledning av red' Linnars-
sons kriiik mot undertecknad för
vissa uttalanden vid sammarnträdet
i Kinnfi Hem och Skolas regi, får
jag anföra följande: KinnarPsba-
dets byggande beslöts av Frökinds
komrnun, då kostnadsberäknat till
302.000 kr.

Sammanläggningsdelegerade ut-
talade sig för att vad de gamla
komrnunerna beslutat och Påbör-
iat, det skulle den nya kommunen
genomföra. Frökinds kommun ha-
de för ändamålet inköpt ett Paket,
bassänger, 3 st.. lednirgar och re-
ningsverk samt resörverat medel
för ändamålet. Genom vissa utred-
ningar försenades frågan fram till
januari 19?6, då fritidsnämnden be-
gärde få bygga badet. Arendet togs
då från fritidsnämnden. I juni 1976

beslöt kornmunfuilmäktige att byg-
ga badet oeh en särski$ bYggnads-
kommittö tillsaites. Under hösten
lades va-ledningar, men sedan
hånde ingenting mera. På våren
197? presenterades så höga kostna-
der, c:a 800.000 att det sades kom-
munen ej hade råd fullfölja badets
byggande. Man hade då bl'a. i
dessa beräkningar uPPtagit kost-
nader för va med 206.000. Änmär-
kas bör, att ledningarna åIrdå skul-
le fram ltir kommande bebYggelse.
Återstod anläggnings- och markar-
beten, rncnteringskostrrader, elan-
slutningsavgift samt en kombinerad
maskin- och omklädningsbYggnad.
Summa 463.000 kr. Med avdrag för
30 proc. av totaikostnaden, som
tåckes av bidrag från Naturvårds-
verket och tidigare av Frökinds
kornmun betalade 94.000, skulle
nettokostnaden i 1975 års priser bli
vit 296.000. Hur kan man då 1977

tala om kostnader På 800'000 om
vederbörande inte hajt en medve-
ten avsikt att ej bygga badet? Var

,togs beslutet att ej bygga badet?
Någon vid Hem och Skola-sam-
manträdet betecknade beslutet

som en odemokratisk handling.
Budgetberedningens förslag att

flytta badet utanför den S-åriga
långtidsplaneringen var ett allvar
ligt beslut. Mycket av det som Pla-
nerats på fritidssidan har förskjutits
framåt i tiden, bl.a. Odenplans om-
byggnad. $< över isbana. nY

idrottsplats istenstorp. Det allvar-
ligaste i denna fråga år dock att
kommunstyrelsen den 9 nov' 1977

tog ett nytt beslut i fxågan och före-
slog kommunfullmäktige att UPP-
häva tidigare beslut av den 28 juni
1976 att bygga ett friiuftsbad i Kin-
narp-Slutarp. Eftersom k-styrelsen
denna gång var enig, vai möjlighe-
ten att påverka fullmäktiges beslut
nårmast obefintlig. Fullmäktige
gick ju också på k-styrelsens förslag
och upphävde det tidigare beslutet.
Vad kommunen giort är att säga nei
till ett bad i Kinnarp-SlutarP. Be-
slutet år ett svek mot tidigare utta-
lat löfte.

Ett så stort och anmärkningsvärt
beslut, som i så hög grad berör så

många, gömmer en lokaltidning in-
te undan med några få rader. Be-
slutet borde givits lika stor rubrik,
och text i fetstil, som det sarnman-
bäde Hem och Skola-föreningen
sammankallade till den 20 dec. och
som refererades i iidningen den 22

dec.. Red. Linnarsson gör gällande
att undertecknad och fritidsnämn-
den borde ha reagerat tidigare, re-
dan då budgeten giordes uPP.l Fri-
tidsnämnden blev ju avsagad ären-
det redan i januari 1976 och med
tanke på vad som skett med övriga
projekt på fritidssidan ansåg under-
tecknad det ej mödan vårt att ta
upp saken i nämnden i det läget.

Vad sedan berör k-styrelsens för-
slag av den 9 nov. att skiPPa badet.
så låg både k-styrelsens och full-
måktiges beslut mellan fritids-
nåmndens månadssammantråden.
Var skulle då fritidsnämnden
komma in? Undertecknad fick vet-
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skap om k-styrelsens beslut först ef-
ter det att protokollet från nämnda
sammanirädet utkommit. Möjlighe-
ten att på att, fiamgångsrikt sätt
kunna agera är mindre för den som.
ej tillhör k-styrelse eller fullmäkt!

Kinneved är en icke oväsentlig
del av Falköpings kommun, med en
positiv befolkningsutveckling, med
ett skatteunderlag av 288 kr Per
inv. Som jämförelse kan nämnas att
Faiköpings församling har 219 kr'
Floby 182 och Stenstorp 175. Vi har
en industri, som till stora delar är
mycket stabil och inkomstbringan-
de. Kommunens skatteinkomster
från enbart Kinnarps Kontorsmö-
bler och dess ågarfamilj hade räcki
till att bygga både badet och den
utbyggnad av skolan, som är besiu-
tad. Att, som många kommunPol!
tiker, bekiaga sig över att Kinnarps
Kontorsmöbler använt miljövårds-
pengar att bygga ett allaktivitetshus
för ansällda och därmed ha "lurat"
kommunen på avsevårda skattein-
komster är anrnärkningsvärt och
kortsynt. Man borde förstå ledning
och anställda, ciå de ej öppnar Por-
tarna för allmänheten. Badet är
helt enkelt ej dimensionerat för det-
ta. Ett billigt utomhus bassängbad
för framförallt ortens trarn och
ungdom är mer än befogat, likaväl
som Floby och Stenstorp har lik-
nande anläggningar.

GÖRAN ANDERSSON
Ledamot av friiids-

nämnden
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Båsse Johansson redaktionssek-
rete(aEg ri:

.j 'i ;r;.

här: vi sPelar över bollen till
kommunens fritidsnämnd för Ytt-
rande snarast möjligt efter I ja-

nuari 1974.

Delegerade skickade Passning-
en till en nåmnd som inte fanns'
Det är inledningen till det beslut
som för en månad fattades'

Sånt gör jag tqnmel ner för!

-*
Turnmen upp gör jag för en

Englandsresa i somras tillsam-
mans med familjen och en grann-
familj. Det var som en saga att
åka med SAGA på en av motor-
seglarens sista färder över Nord-
sjön. Från början varjag skeptisl*
öv6r att åka till England utan att
vetg var elva personer skall fram-
leva sina nätter, Även om inte .
familjen håller med om det, så var
det en "oplanerad" resa. Vi stod
där elva stycken i Tilbury hamn
en tidig morgon och gnuggade
sömnen ur ögonen - vi stod
bredvid två bilar och väntade på
äventyret.

Det blev i många stycken ett
äventyr i hela södra England. Jag
vill göra tummen upp för alla
hyggliga engelsmän - inte minst i
trafiken - som från början såg till
så att vår turp6 blev ett minne för
livet. Det var egentligen aldrig

, några oöverkomliga problem att
få "husavare" för elva personer
- bed and breakfast (säng

och frukost). Vi "utbölingar"
från Falbygden kände oss som
gäster imånga engelska hem - vi
var inte turister, som togs emot
kallt och sterilt och hänvimdes till
en bäddad säng, en spegel och ett
toalettbord. Och detta mot en i
vårt tycke billig penning.

Till England åker man för att se

London och/eller åka till Skott-
land som en fortsättning. Vi såg

London - men vi såg framförallt
ett rent fantastiskt England i sö-
der.
'När jag nåmner NewquaY På

Cornwalls Atlantkust får alla i
familjen leenden på sina läPPar'
Dit ville egerltligen inte Johans-

, son - han ville inte uPPleva Eng:
land i badbyxor. Han ville botani-
seta en bit från vågorna.

I alla fall blev det så att även
Jöhansson blev förtjust i Eng-
lands Riviera. Numera försöker
jag som skicklig sdrfare även ri-
da på vågkammarna när jag be-
söker Odenbadet. Fast där har
dom inte de rätta grejerna och in-
te vågorna heller. . '

Tummen uPP för den här än-
dan - nästan vid Land6 End. Den
slår Kanarieöarna och Mallorca
med flera hästlängder.

Dit åker jag gärna igen' Tum-
men UPPI

BÅSSE JOI{ANSSON

Tummen ner gör jag för dem
som medverkat till att Slu-
tarp-Kinnarp inte får det frilufts-
bad som Frökinds gamla kom-
mun'beslöt oin före kommun-
sammanslagningen 1974 och
dessutom anvisade drygt 800.000
kr till. Det är ett ärende som för
en månad sedan fick sin uPPlös-
ning då Falköpings kommunfull-
mäktige upphävde sitt beslut från
den 28 juni 1976.

Turerna kring badet har varit
många. Ena dagen har Frökinds-
borna haft den upPfattningen att
spaden var på väg att sättas ner i
jorden, andra dagen har de tagits
ner påjorden.

Jag skulle kunna skriva en hel
roman om Frökinds friluftsbad
tur och retur mellan olika kom-
munala instanser under fem år.
Så mycket står dock klart om
man läser protokollen noga att
Fritidsnämnden inte är den bov i
dramat som många vill göra gäl-
lande. Frökinds man i nämnden,
Giiran Andersson, har hela tiden
engagerat sig i frlluftsbadsfrågan.
Nämnden herr utrett och hela ti-
den seriöst arbetat vidare med
badfrågan. I sista ändan har bud-
getberedningen varit framme
med sin rödpenna och dragit
kraftiga streck över Pengar till
Frökindsbad. Och gladast av alla
har då Bosse Jönebratt varit -
han har hela tiden varit den i
nämnden som jobbat mot ett bad i
Frökind.

Mitt i d-åh häf3öpFäfrTåöiäile
så småningom Byggnadskommit-
t6n för Slutarps-KinnarPsbadet.
Den kan redovisa flera digra ut-
redningsluntor och därtill en liten
"uppmunhingsresa" till Ardala'
Skövde, Tidan och StenstorP för
en trupp ur besättningen. På ort
och stålle har den studerat bad -
förmodligen en trevlig studieresa
iruran kommitt6n fann för gott att
låmnä över frågan till Centrala
Byggnadskommitt6n' Turerna
har- som sagt varit många. Ett tag
var badet på väg till ÅsarP. Ett
iåg sli'rilie-det byggas i betong.
Många har varit engagerade i
frågan. Det har kostat "kulor" att
utreda., (personal, resor, PaPPer
och utgifter för badets förvaran-
de) för en fråga som från början
hade en negativ klang i det stora
huset.

Det hela är illa skött' Och man
måste ifrågasätta handläggandet
från början' När Ståtens Natur-
vårdsverk 1973 hos Frökinds
kommun hemsällde om Yttrande
från sammanläggningsdelegera-
de i Falköpings kommunblock
"utvisande om kommunens be-

slutade bassängbat! i Kin-
narP-SlutarP Passar in i stor-

kommunens Planering för det-rör-
ligä frillrftslivet " - ja, då sa

sammanläggningsdelegerade så

:lllx-frCf

tycker de, Hemmet är för stort
numera, det blir ingen riktig kon-
takt som förr, när det gamla
hemmet fanns. Då var antalet
åldringar 34 - nu äi man uppe i
50 på nya Frökindsgården

- Det är rnte helier roligt med
alla täta byten av personal, tycker
Mimmi och Elsa. Nog har vi kånt
att de gamla tyr sig mer till oss lite
äldre personai, vi som varit med
ett tag. De kan nog mera identi-
fiera sig med oss.

IYu g&, Mimmi oeh Elsa
men inte fö, alhid!

Två trotjånare, Mimmi Jonsson
och Elsa Gustafsson, har nu gått i
pension efter vardera 11 år vid
Frökindsgården. På måndagen
avtackades Mimmi Jonsson,
medan Elsa Gustafsson, som av-

I tackats tidigare, ocksa deltog i
I uppvaktningen.

Föreståndare Eva Andersson.
tillsammans med biträdande fö-
reståndaren Gunnel Gunnarsson,
överlämnade blommor och pre-
senter, och Karl Granlund fram-
förde pensionärernas hyllning.
Uppvaktningen giordes i sam-
band med servering av kaffe och
tårta och såväl pensionärer som
personal var samlade, Det blev
också underhållning av terapeut
Maj-Britt Johansson, sång, och
Håkan Silvander, dragspel.

Mimmi Jonsson sjålv tackade
rörd för gåVorna och den tid som
varit, Hennes "gengåva" var att
sjunga "Har du kvar din barna-
tro" till ackompanjemang av Hå-
kan Silvander på dragspel. En fin
gest av Mimmi till alla vänner på
hemmet som hon qfsäger farväl
till.

Riktigt lämnar de, gamla gör
nog åndå inte Mimmi, liksom inte
heller EIsa, när de går i pension,
som vårdbiträden.

- Jag rycker nog in extra nå-
gon gång när det behövs, sade
Mimmi vid kalfet, och Elsa mitt-
emot såg ut att inståmma. Båda
uttrycker att det varit ett så tack-
samt arbete här hos de gamla, de
har "blivit" som ett" med var och
en, känt förtroendet som vuxit
fram efter alla år.

- Det är bara synd att man fått
ailt sämre tid med de gamla,

ruh^)s-

- Du har allti vatt gla och kryer, du Mimmi, sa Karl Granlund och
överlämnade en gåva från pensionärerna. T.v. Gunnel Gunnarsson
och Eva Andersson, bitr. föreståndare respektive föreståndare på
Frökindsgården.

Den kanske finaste elogen tfil
Mimmi vid avtackningen gav Karl
Granlund som i en enda merring
gav röst åt det som haft så stor
betydelse för de gamla:

- Du ha& a.lltid ltt gla och kry-
er, Mimmi, ja det är så mattorna
har fläktat om dig där du dragit
fram, sa han. Och det var det sista
blomstret i dagens hyllningar vill
man påstå.

ASTRI
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IKinnarps IOGT-NTO står
bakom den fritidsgårdsverk-
samhel som i dagarna kommer
alt starta i lokaler tillhöriga
Chics f.d, konfektion i Slutarp.
De ligger på Sand6ns väg ("av-
stickareo' från Affärsgatan). På
måndag blir der upptaktsmöte
och avsikten är då att intresse-
rade ungdomar och föräldrar
kommer till lokalerna för att
vara med om gårdens utform-
ning fr'ån början.

-Yi kommer då att diskutera
öppettider och naturligtvis får
ungdomarna också vara med
oeh framställa önskemål om de
inköp (spel m.m.) som måste
ske för att gården skall bli at-
traktiv.

Det säger Elof Rehn, en av
dem som ingår i IO-
GT-NTo.sektionen som sedan i
oktotrer arbetat med fritids-
gårdsfrågan. Då beslöt nÄmli
gen IOCT-IYTO att utrefa frå-
gan om ev. ungdomsvdrksam.
het och vid mötet den 4 januari
beslöts art man på försök skall
starta aktiviteter i de f.d. kon-
fektionslokalerna, som man fått
hyra.

-Nu hänger det på ungdo-
marna och givetris också för-
äldrarna. Vi mååte ha hjälp från
dem för ått klara ledarfrågan.
Vi har räknat med 20 sammån-
komster fram till I maj.

-Det är inger krav att j.e son
kommer till fritidsgården är
med i vår rörelse. AIla är väl-
komna och vi hoppas att det här
försöker skall slå sdfväl ut art
det blir permanent fritidsgård i
Slutarp. Förutsättningen är att
ungdomarna hjälper till och
håller sig till de regler som
kommer att sättas upp.

Lokalerna anser Elof Rehn
som mycket lämpliga för verk-

l$ ld-ö l* i2-

Bollnät
vid skolan
i Kinnarp
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samheten. På bottenvåningen
Iinns en lokal på 60 kvadratme-
ter, en mindre på 20 och i ridi.
gare kontoret räknar man med
setrering och pentry,

Yåning 2 erbjuder en stor lo-

Fritidsgården i Slurar? inrymo I f.d. Chics lokaler.

kal på 4O kvadratmeter ' en Pi
16 och en på 8.

Som synes saknae inte ut.
rytnmen.

Vål mötr på måndag för en
första träff!

I går slogs. . .

roa sig med några av de spel
som vi hoppas snart skall fin-
nas i lokaierna. Srnåningom
kan det bli någon annan fårm
av hobbyverksamhet också -
redan är ju klar:t att vi får
bordtennisspel i en. av loka-
lerna.

Inge Eckerlid redogjorde
för ordningsföreskrifterna
och påpekade att rökförbud
gäller för samtliga utrymmen i
fastigheten. Uteskor får ei
användas inomhus och vidarå
måste det vara ordhing och
reda utanför fasiigheten så att
inte cyklar siängs framför in-
gången.

Kommunens fritidsgårdsfö-
reståndare Bo Svensson be-
rättade något kring vad det
går att göra av och i en sådan
här gård. Det finns Som be-
kant liknande gårdar på flera
platser i kommunen.

aa
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töll SlutarnS tröt idlsg &,r d,

TT]MMtrLPIATS TOR
DtrT T]IYGA GARDET

I går kväll slogs portarna upp till fritidsgården i Slutarp - en gård som skall vara
öppen för all ungdom från den delen av kommunen. Det är Kinnarps IOGT,NTO
som står bakom den här nyheten och redan kommande fredag är det dags för den
rlktiga årsstarten. I fortsättningen kommer man under våren att träffas måndag 

1

och fredag och det blir en viss ålderindelning för att inte "småttingar" och de något
skirre skall blandas för mvcket med varandra.

gar. Kommunstyrelsens arbets-
utskott föreslår nämlicen att
komrnunfullmäktige Eeviljar
ett tillåggsanslag på 20,000-kr
så att ett bollnät kan sättas upp,

Ett 75-tal kom den här upp-
taktskvällen. De ungdomliga
inslagen dominerade och blott
ett tio-tal föräldrar hade hör-
sammat kallelsen. För att
verksamheten skall klaffa
från början fordras att föräld-

rar ställer upp och hjälper till.
Elof Rehn i gårdskommitt6n
hälsade välkommen och
orienterade om syftet med
gården.

- Vi har inte spikat några
aktiviteter utan avsikten är att

det är ni som är här i kväll
som skall komma med id6er. I
första hand står lokalerna
öppna för ungdomar som vill
träffas, fika, spela rnusik eller

Forts på sista sid @
bc oVln

vid
att
vä-

Forts från sid 3

Antligen blir bollolanen
Kinnarps skola skl.ddad så

ra,a - oi- i1
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Elof Rehn framför en grupp ungdomar i Slutarps nya fritidsgård.

i:tirl:#

Det blev en del diskussio-
ner kring vilka dagar som är
lämpligast. I inledningsskedet
kommer gården. att vara öp-
pen måndag och fredag 18 -
21 och med det beskedet lät
sig de flesta nöjas, även om
dei var rnånga viljor som skul-
le jämkas sarnrran.

Så samlades ledare från IO.
GT-NTO och delade in de närva-

n+8-4t- U
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SEXTOIT FOREI\INGAR
STUTER UPP KRIITG
,,FROKINDSBAf)ET"

Försök påverka fullmäktige så att beslutet.att inte bygga badet i Kinrrarp/Slu-
tarp omprövas och se till att materialen inte säljs utan förvaras så att den kan
användas när badbygget kommer till stånd! Detta betonar sexton föreningar i
f.d. Frökinds kommun i en skrivelse till fritidsnämnden i Falköpin;. Man vänder
sig med skärpa rnot den behandling som frågan om friluftsbadet har fått.

aa

trivselvägen. Lokalerna - det
handlar om reiäla utrvmmen -
skall piffas upp och inköp göras.

Fritidsnämnden bidrar med 50
procent av materielinköp. 2/Z-delar
av hyran samt 60 kr/kväll. Vidare
gör nämnden i inledninssskedet in-
köp till gården för nå{ra hundra-
rappar.

- Jag kommer att försöka avsät-
ta en del av min tid för att hjälpa rill
att_få igång verksamheten häi ute,
sade Bo Svensson.

Och när det här skrivs håller
ungdomarna som bäst på att enas
om hur de vill ha det i lokalerna. En
liten vink om det får vi kanske på
fredag då utformningen tar sin bö::-jan på allvar. En del möbler till lo_
kalen har redan skaffats och kan-
ske en och annan gör som en av
kvällens föräldrar, iom gick fram
till Elof Rehn och sa:

- Vi har ett bordtennisbord som
ni gärna får ta över.

BÄSSE

Föreningarna kräver i sin
skrivelse att fritidsnämnden
upptar badbygget till för-
nyad prövning och begår
pengar sr 1979 års stat .
*Dessutom vill vi att nämn-
den påverkar fullmähtige så

problem med hållbarheten.
Här kan exempelvis årsvo-
rig för Ärdala-bader titlfrå-
gas.

Enligt uppgift har Arda-
labadet funnit still i tio år
och det är byggt på samma
sätt och med samma utrust-
ning sorn Frökindsbadet.
Om detta hade blivit byggt.
Ardala-badet har fungerat
utan anrnärkning under
denna tid. Påsenare årh:rren
del smärre arbeten rnåst ut-
föras, men kommunens
egen personal har kunnat
utföra desss och kostnaden
har inte överstigit l0.0OO
kr.

att man antar stadtplanen
för området enligt bygg.
nadsnäinndens förslag,
skriver föreningarna.

Viclare framgår av skrivel-
sen:

-Vi vill också att fritids-
F

De berörda föreningarna
förklarar vidare att de tidi-
gare ingående redogjort för
sin syn på anläggningen i
Kinnarp/Slutarp och fort-
sätter3

-Vi förmodar också, efter
alla turer som den tänkta
badanläggningen varit ut.
satt föi. att nÄmndens le-
damöter är väl insatta i
ärendet och nu försöker en-
as kring den här frågan så
att anläggningen kommer
till stånd.

Badets kostnad överdriven
Föreningarna framhåller att man

är väl medveten om det kärva eko-
nomiska klimatet för både kommu-
nen och landet i övrigt, men badet
kostar inte så mycket som det från
en del håll gjorts gällande. Man

nämnden tillser att materia-
len ej säljs utan förvaras på
så sätt att den kan användas
när bygget kommer till
stånd. Efter vad vi kan för-
stå torde det inte vara några

€e^.
hänvisar till en skrivelse från Slu-

- tarps samhällsförening av den 19
april 1977. I den redovisas en kost-
nadssumma på 420.000 kr.

-Det torde vara väl också vara
bekant att tidigare Frökinds kom-
mun redan bidragit med merparten
av den här summan eller 306.000
kr, skriver föreningarna och slutar:

-Vi håvdar med skärpa att
kommunen måste ta hänsyn till be-
folkningsutvecklingen i den här de-
len av kommunen, Den bör också
se till skatteunderlaget i denna del,

De föreningar som undertecknat
skrivelsen är följande: Frökinds
Hem och Skola, Slutarps Samhälls-,
förening, Frökinds moderatgrupp,
Kinneveds centeravdelning, Frö-
kinds soc. dem förening. Kinne-
veds CKF, Kinneveds CUF, Slu-
tarps IF, Slutarps IF:s Damklubb,
Kinnarps IF, Kinnarps IF,s-Dam-
klubb, Frökinds Tennisklubb. Frö:
kinds .Motionsklubb,'!(rnnaveds
Skytteförening, Kinne'i'eds Röda-
korskrets, Kinnarps lO:
GT-NTO-avdelnins.
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Gångbana för cykeltrafik
Bredda den nuvarande gÄng-

baqan utmed vägen mellan tlu-
tarp-Kirrnarp och öPPna den
också för cykeltrafik! Det kräver
en grupp föräldrar i de två sam-
hällena och det är et{ berättigat
krav. Riksväg 46 (Ulricehamns-
väg_en) är som bekant livligt tra-
filerad och den kanske mest tra-
fikerade sträckan är just den ak-
tuella biten mellan KinnarP och
Slutarp. Utmed vägbanan löPer
nu en 1,5 meter bred gångbana -
en gångbapa som med de flestas
goda minne används också som

cykelled. Det är föräldrarna i
pnincip tacksamma för - tack-
samma för att deras cYklande
barn s.a.s. håller sig vid sidan om
den livliga trafikerade 46:an.

Trafiksäkerhetskommitt6n i

Det är den här gångbanan - som också anvånds som cykelbana mellan Slutarp och Kinnarp - man nu vill
ha breddad o"h o*gjord till cykelbana i ordets rätta bemärkelse, Det finns dock en antagen dispositions-

pt.tr aar en cykel- äh gångbana finns inlagd c:a 100 m väster om 46:an. Men den planen har "fasfurat"

någonstans i stadshuset i Falköping.

Vår

miliö

Falköping har fått önskemål från realistiskt att hoppas att gångba-

föråldrar i Slutarp-Kinnarp om nan byggs ut så att den också'kan

att gångbanan skall upplåtas för $änstgöra som cykelbana' Där-
cykeltralik.. Trafiksäkerhets- emot tror jag att såväl cyklister
kommitt6n hånvisar dock till Sta- som fotgängare kan samsas på

tens Vägverk. Där uppger man den nuvarande gångbanan' Ur
för FT att om dubbelriktad cykel- bafiksäkerhetssynpunkt anser
trafik skall tillåtas på gångbanan jag att det är våsentligt att såväl

- som alltså bara är 1,5 meter gammalsomungharmöjlighetatt
bred - måste den breddas ytter- disponera gångbanan som cykel-
ligare. i led även om det står i strid med

- Det skulle bli en kostsam hi- gällande trafikbestämmelser.
storia och sannolikt kommer en .Elof Rehn, som var ordförande
sådan åtgärd - om den över hu- i byggnadsnämnden i Frökinds
vud taget blir av - att ligga långt garnla kopmun:
fram i tiden. Det finns många pro,- - Byggnadsnämnden arbetade
jekt som är mer angelägna, hävi fram en dispositionsplan som ef'
dar man från Statens Vägverk i ter ett par reviderinlar antogs av

Mariestad. kommunfullmäktige i Frökinds
Så här säger en av de föräldrar garnla kommun t972. I den pla-

i Slutarp som'FT varit i kontakt nen' som också antogs av sarn-

med: manläggningsdelegerade året

- I nuläget tror jag inte det år

därpå, finns inlagt ett cYkel- och
gångstråk som sträcker sig från
Skogsvägen i Slutarp och fram till
skolan i Kinnarp. Det stråket år
planerat c:a 100 m väster om
46:an och är bitvis redan Senom-
fört. Dock fattas biten mellan
Skogsvägen och Lokil f'rökind'
säger Elof Rehn och tillågger:

- Lösningen enligt bYggnads-
nämndens disPositionsPlan är
den klart bästa och bör realiseras
förr eller senare. Det kan ju
knappast handla om någPa stilrre
kostnader.

Men den antagna disPoCitions-
planen har sedan flera år legat i
någon mapp på stadshuset och så
länge planen liggerkvar iläi ja-så-
långe kommer cykeltrafiken På
gångbanan mellan Slutarp och
Kinnarp att fortsätta.

f !i8.oi ; et1

f{y skoldel i Kinnarp
klar till hösten

Skolöverstyrelsenharbeviljat man oundgängligen behöver.
Kinnarps skola ststsbldrag med Anbud är redan infordrat på
285.000 till nybyggnaden för byggnationen och formellt be.
låg. och mellanstadiel. Hela elut väntas den 6 februarl,
kostnaden är 845.000 kr. Vi. Nybygg4aden blir 240 kvm,
dare blir: det statsbidrag till delat på fyra klassrumsutrym.
ombyggnad med 96.80O och men med biutrymmen. And-
denna ornbyggnad beräknas ringsarbetena i den gamla sko-
kosta totålt 2?3.300 kr. lan berör främst liirarns, som

Därmed torde allt vrrs klart får böttre arhets. och personal.
för att Kinnarpc skola till höst. utrymmen.
terrrrinen får de nya lokaler t.{lfi. öl_
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OPTIMISM.PESSIMISM

1977 kommer att gå till
historien som ett av de
värsta lågkohjunkturåren
under decenniet. Varsel
om friställningar och per-
rrlitteringar har duggat tätt
- inte minst i Skaraborgs
län. Den internationella
lågkonjunkturen har slagit
hår't mot flera företag i 1ä-

net, bl. a. Marbodal i Ti-
daholm som i slutet av 1977

varslade om fyradagars-
vecka. Tack'vare hård
satsning på marknadssi-
dan ,kunde den åtgärden
undvikas. Hur klarade de
lokala företagen "krisåret
1977" och vad väntar man
sig av 1978. FT har gjort en
enkät. Resultatet visar att
man ser framtiden an med
blandad optimism och pes-
simism. Men de.företags-
ledare som FT varit i kon-
takt med är överens om en
sak - även 1978 kommer
att bli kärvt för svensk in-
dustri. Men det finns ändå
tecken som kan tyda på att
en ljusning är på väg -
tecken som kan vara en
försiktig vinh om att vi är
på väg upp ur konjunk-
tursvackan. Det tror i alla
fall dir Jarl Andersson, dir.
för Kinnarps Kontorsmö-
bler i Kinnarp - ett av de
lokala företag som klarat
1977 mycket bra. Ett annat
företag i Falköping - kon-
fektionsfirman Aspens
redovisar också bra resul-
tat från 1977 . Pä Marbodal
- Tidaholms största indu-
stri med över 1.000 anståll-
da - väntar man fortsatt '
kärva tider under första
halvåret i år.' Därefter
räknar och hoppas man att
regeringens aviserade
byggstimulerande åtgär-
der skall få en för företaget
positiv effekt.

Jarl Andersson på Kin-
narps Kontorsmöbler:

- Vi har klarat oss fint
under 1977 trots att läget
varit kårvt för svensk in-
dustri. Vi har för avsikt att
satsa hårdare på export
om 1978 inte ger vad vi
hoppas i Sverige. Det är i
första hand Europamark-
naden som vi kommer att
sikta in oss på.

-Under fioiåret redovi-
sade vi en lO-procentig vo-
lymökning och det resulta-
tet måste man vara nöjd
med. Under innevarande
år kalkylerar vi rnedytter-
ligare volymökning och
den bör bli möjlig genom
ökad export. Jag ser 1978
an med tillförsikt. Efter-
som vi inte noterat någon
nedgång under 77 f,inns det
enligt min mening. ingen
anledning att befara någon
stagnation under inneva-
rande år heller. Att vi kla-
rat oss förhållandevis bra
torde till viss del bero på

Kinnarps Kontorsmöbler

en - en första fö;siktig
vink - om att vi är på väg
upp ui den här svackan,
säger alltså Jar Andersson
på Kinnarps Kontorsmö-
bler.

o6lt-46'
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Sista ordet är inte ragt om Frökindsbadet! Det kommer att ventileras åtskil-
liga gånger framöver - byggs^det eft Frökindsbad hamnar det i 8o-talet'
kanske inte förrän i mitten av decenniet. Detta kan konstaterae efter fullmäk-
tigesammanträdet igår kväll i Falköping, där en planfråga stod först då dag,
ordningen.
Inte vilken planfråga som

helst utan en som handlar
om bl.a. Frökindsbadete
placering. Eller icke-place-
ring om rnan går efter
kommunstyrelaens inten-

tioner. Men fullmäktige be-
slutade i enlighet rned Erna
Fredrikesone (c) m.fl. yr-
kande att Frökindsbadete
markering på en byggnads-
plan för del av Kinnar-Slu'

tarp skall "ara k"a". Det
blåv inte ens votering och
rnan kan konstatera att
kommunstyrelsen led ett

Forts på sid ? O

r.7 o il t#' /|il. t 1I\rnnarps-
skolan

oI .pal}orJas
I går antogs entrcprenörer

till om- och nybl'ggnad av Kin-
narpsskolan och det betyder att
arbetena kan börja omgående.
Til-l semesrern Ek;n b)'ggnstio-
nen vara avslutad. Kommunen
f$r starsbidrag rill bygget oeh
det är arbelemarknarlslöget
9o-m giort att rnan får fråm pro-
jekret så snabbt.

Till huvudentreprenör an-
l_ogs Firrna Dahls Byggnade AB.(rlriga enterprenörer iir Frig-geråkers rör, Elektrorjånei,
Floby och Fläkr-Teknik AB.

N[ukomrner
bolln n 

"r!3,!li,
Kornmunfull. . .

ordentligt nederlag i denna
omgång av den seglivade
frågan om friluftslrad i Kin-
narp-Slutarp.

Erna Fredriksson, fri-
tidsnämndens ord.förande,
gick i bråschen för att badet
skall vara kvar i byggnads'
planen. På det sättet lämnar
man alla vägar öppna och vi
är fektiskt skyldiga Frö'
kindsborna detta tillmötes'
gående och denna hänsyn,
ansåg hon oeh rillade att i
fråga om Frökindsbadet har
fritidsnämndens majoritet
haft en klar linje.

Göran Johansson (s) tyck'
te att kommunstYrelsen
"kört övero' både bygg-
nadsnämnden och fritids'
nämnden i den här delikata
badfrågan, Gustav Gustavs'
son (s) påpekade att frågan
är mycket käilslig för alls de
som tror och bygger i Frö'
kind. Sexton föreningar har
som bekant skrivit rill fri'
tidsnämnden och krävt ått
badet skall aktualiseras
igen.

Gunnar Tegehall (c) fick i
någon mån rycka in som
stand-in för semestrande
komrnunalrådet Erik An-
dersson. Han fick därför
uppgiften att föisvara
kommunstyrelsens stånd-
punkt. Han giorde det På
det sättet att han förklarade
att om badet skulle komma
trort ur planen nu är det in'
te för alla tider borta.
- Det är riktig våg att vän-
da till fritidsirämnden och
be dern där att ta uPP bad'
frågan i t.ex. Kelpförslaget,
menade han.

Göran Johansson (s) åter-
kom och sade att Frökinds-
borna har all rätt atr få sitt
bad. Bo Ericsson (s) erin-
rade om att enigheten i fri-
tidsnämnden om tradet i
Frökind inte varit total. Ha-
de den varit det hade man
Itanske haft ett bad nu.
- Det är ytterst beklagligt
för Frökindsbornas del, sa-
de han.

Gunnar Tegehall tyckte
att det var märkligt ått
ärendet åstadkornmit så
rnycket beskyllningar åt
olika håll. inte minst mot
pressen och kommunstyrel-
sen. - Men badet är en be-
svärlig ekonomisk fråga.
sade han.

Åk till rrrt
och bada!

Ragnar Alexandersson (c) hade
modet att gå helt motvatls i den här
frågan. - Förbättra kommuni\a-
tionerna så att Äsarpsborna och
Frökindsboina kan åka til Falkö-
ping och Odenbadet i stållet. Här
finns gott om plats, sade han och
tyckte det inköpta plastutrustning-
en var dåliga grejer och att värma
bassångvattnet med el vore rena
resursslöseriet.

Debatten pågick en god stund. Vi
kan nu klart konstatera att efter det
att Frökindsborna rutit till ordent-
ligt både på opinionsmöte och i
skrivelse så är verkligen inte Frö-
kindsbadet,ståillt på avskrivning.
Det skall bli spännande att följa det-
ta bads vidare öden och äventyr!

n?g-öe*ö2
CKF:g årsmöte

Kinneveds CKF-avdelning har
haft årsmöte på Kinnarps pensio-
nat. Ur verksamhetsberättelsen
framgick att avdelningen haft l3
protolkollförda möten.och 57 med-
lemmar. Vid ett möte medverkade
hemkonsulent Ulla Bohman som ra-
lade om kostvanor. Landstingsrå-
det Erland Högemark inforrnerade
om landstingsfrågor vid en offentlig
sammankomst. Tillsammans med
center-avdelningen har en natur-
slfg gnordnats samt en sa[unan-
komst med kommunal information,

En studiecirkel "Västergötlands
flora" har under Roland Nilssons
ledning läst om blommor samt före-
tagit exkursioner bl.a. på Kinnekul-
ie. Plantaberget och andra hem-
mamarker. Studieresor har också
anordnats, bl.a. till Rörstrands mu-
seum och Junga verkstäder,

Vid årsmötet omv3ldes styrelsen i
sin helhet och den 6estår iv följan-
de: ordf. Ma;git Pettersson, v.
ordf. Ingrid Olsson, sekr. Birgitta
Lagerstrand. kassör Eva Karlstedt
och studieledare Inga Larsson.
Medlemsavgiften är oTörändrat 20
kr och mötet beslutade bidraga
med 2fi) kronor till distriktets verk-
samhet och med 50 kr till Vi Ungas
verksamhet,

Efter årsmötesltirhandlingarna
hölls gemensamt samkväm med Cp
och CUF och där medv. Elisabåt

Ä,ntligen ser det ul som om
det efrerlängtade bollnäret vid
Kinnarps skola skulle komma
på plqts! Kommunstyrelsen fö-
reslår nåmligen atr fullmäkrige
beviljar fastighetsurskotrlet
2O.0O0 kr för att eäna upp err
bollnöt. Der år rrsfikgökerlers-
kommitten aom begärt nätet.
efter"sorn det händer atr bollar
fnin skolgården konuner ut i
vägbanan och flera farliga till-

_ 
bud inträffal.

Frökindsgården
Till biträdande föiestråndarinna

vid Frökindsgården med tillträde
1 april har sociala centralnämn_
den utsett Eivor Sigfridsson,
Asarp, tör närvar.ande verksam
på Elvagården.

Centerårsmöte
i Kinnarp

Kinneved-Brismene centeravd.
har hållit årsmöte gemensamt med
CKF och CUF på pensionatet i
Kinnarp. Ur verksamhetsberättel-
sen framgick att under året har hål-
lits fem protokollförda möten, na-
hrrstig, informationsafton, hemlig
resa. Skrivelser har tillsänts såväl
skol- som kommunstyrelse,

Till styrelse för fp?8 valdes ordf
Leif Lihnell, v ordf Äke Andersson,
kassör Lennart Pettersson, sekr,
Bengt Nilsson, v sekr Sixten Lind-
berg, Tord Torstensson, Lars-Olof
Abrahamsson samt nyval av Ove
Persson. Efter förhandlingqlna_
följde låffesam]<väim och en rese-
skildring från Fjårran Östern av Eli-
sabeth, Granath. Kvällen avslutades
med snabb-bineo.- i') lt -o2.. ig

Granat, Skövde med intressanr re-
seskildring från Etiopien, Japan
och Ryssland där också bilder in-
gick.

CUF:s årsmöte

BiittGöransson, v. ordf : AlfAnderssonJ

Kinneveds CUF-avdelnings nyli-
gen hållnaårsmöte omfattade många
nyval i st1'relsen. Nya är ordf. Ann-

sekr. Annika Göransson,, kEssör
Thomas Åkerblom, samt informa-
tiopsledare Kjell Lennartsson och

programledare Mikaela Johansson.
Efter förhandlingarnas slut följde
kalleservering ti.llsammans med
center- och CKF-avdelninsarna.

I'l] g-qa-o\
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DAGENS LUNCH
Varje dag serverar vi dagens
rätt för 11:50.

Och då ingår varmrätt, smör
och bröd, måltidsdrickä, kaf-
fe. Vi har åven andra smårät-
ter eller smörgåsar.

AnrrS FEST
Firar ni bröilop eller födelsedag har rii firmafest så kan vi
servera middagen, hos oss eller hemma hos er. Våra priser är
verkligen humana,

KINNARPS PENSIONAT
INGA NIELSEN . TEL 332 40

o . '))

t, s|u_ng

samlade
rt I '

trr,l,l,t nus L
t-----

Frökind
Slutarps IF arrangeradu Pa "Ott-

dagen familjefest i Lokal Frökind'
Det var första försöket med ett så-

dant arrangemang och många kom,
inte minst för att se "VM i sjung

eller Melodifestivalen 1999"' Chris-
tinaPalm6n, med elever huvudsak-
ligast från Kyrkerörskolan, svarade

fti,r ett timslångt program med sång

och mimningi' Det hela var uPPlagt

som en melodifestival med deltaga-
re från alla jordens hörn. Aktörer-
na belönades med smattrande aPP-

låder. Det är en trivsam föreställ-
ning - även om vissa kultursnob-
bar har annan uPPfattning'

I direkt anslutning till kaffeserve-
ring arrangerades en frågesporttäv-
line. Josef Jackobsson, Asarp' vr-

"rJ" 
tolu vackra färgbilder och det

eållde för deltagarna att svare rätt

f,a n*ig. frågor i an'slutning till
bilderna.

$l'
\-. rtl

#iffi
NU Staftäf sagotanterna sin verksamhet mecl en ny termin
runt om i kommunen. I sår var det dags för första träffen i Kinnarp, där

I bibliotekarie Kerstin Gustavssn och sagotanten Ann-Britt Bertilsson
I har en grupp på 20-25 barn, som man sysselsätter en gång i veckan i
! biblioteket. Det är förskolebarn det gäller, och man sysslar med Cago-
r lasning, en del puzzle och så ritar man också, Böcker lånar man med
I sig hem under veckan, och byter till nya vid nästa träff. På bilden visar
; lilla Anna-Karin Palm upp sin fina teckning för sagotanten Ann-Britt
] Bertilsson medan hennes kamrater i bakgrunden gör flitigt bruk av
I kritpennorna

Som avslutning fick en rad av

SIF:s ungdomar mottaga sPortväs-

kor vilka skänkts av föreningens
damklubb. tq)P- ltl\.c:

Rud,iotsharaboig
"belsu,ka,r"
i dr ott s gu d,st i iin st en
Söndagens gudstjänst i Kin-ne- :9:"f:,:lTdf iIFKHjo' Hanär

veds kyrka år som nämn;;tl;;- :T \:il.tyuns "regeringschefl'

-J "ä^ 

-." 
iarottseuas$äÄit"a 

1 ""ft iryutom landstingsman'

Håkan Davidssor,, vaster!åtlands ] -Y.'i::: lllan Davidsson med-

Idrottsförbund, ro.r, rtr.,.lätääål ::Ikfl..\Ittfrde S-E Hagnerud

äiläö;;t$.;-il* iö.äil;;i och Gunnar Ggtlg'{ med ungdo-

äiätr,io*Gössaadr.iiä.G;-r,_ää,tri:lTåT1'.$Xnf :X:

g-å1 meqlgladg lraqlo g{glglgrg_
atf den kor.rntur ätt;6ffi as -öc[
ett inslag från den sker troligen i'
måndagssändningen 7.15.

Årsmöte med
KIF:s damklubb

KIF:s damklubb har haft årsmöte
på Nya pensionatet i Kinnarp. Vice
ordf. Gun-Britt Westerberg hälsade
välkommen oclr utsågs att leda ör:
handlingarna. Ärsberättelsen omta-
lar bl.a. att klubben har haft tio
sammankomster under året med

I olilia arraneemang. Ell l! !4_!&l

I promenader har awerkats, Klub-
I L"tr h.r haft barnfest i Lokal Frö-
I kind, giort ett bes<ik hos Åsarps

damklubb, en hemlig resa till Små-
land med besök på Lindhammars

"glasbruk. Följande val förrättades:
ordf Berit Joelsson, vice ordf.
Gun-Britt Westerberg, kassör Bar-
brp Winggren, sekr Kerstin Claes-
son, vice sekr. Agneta Ivarsson.
Ärsmötet avslutades med kaffe och
randgång. fiW- öL_ t!

Karin -. festivalvinnare



Ladugård rivs i Släiffb 
qri'

Hissar till Ei serfastigheten
Faslighersutskottet anhåller hos komrnunstyrelsen att omedeltrart få riva .ladugården på

Slutarp Ödegården. Det är man tvingåd till ..En annan kornmunal nämnd, tryggnadsnämn-
den, gjorde nämligen ett föreläggande till förra ägareno Sverigefastighetero om rivning' Nu
har allts'Å komrnunen köpt marken.

Fastighetsutskottet begär ett
extraanslag på 48.000 kr för om-
byggnaden av Odenbadets tjock-
oljeanläggning. Ombyggnaden,
vilkenmanvar tvingad göra av mil-
jöskäl, är redan klar men man
anser att kostnaden tar allfftir stor
del av det ordinarie anslaget och
åegär d ärför särs!_ildagengar.

Fastighetsutskottet begär att få
disponera vissa utrymmen i bryg-
geriet Victoria som kommunen

Frökinds s-förening kritisk
mot vattenkvalit $s als'w'

Frökinds socialdemokratiska förr
ening har hållit årsmöte på Kin-
narps Pensionat,

Det blev omval över hela linjen,
vilket bl.a. betyder att Allan Ahl-
qvist blir ordförande i föreningen
1978 - 79 och styrelseledamöter
under samma tid Lennart Karl6n
och Gustav Gustavsson. Kvarstå-
ende i styrelsen är Birgit Ek och
Curt-Ove Brodd. Till kassör och
korresoonderande för år 1978 om-
valdes-Gustav Gustavsson och till
studieorganisatör under samma tid
omvaldes Birgit Ek. Elof Rehn och
Carl-Äke Ungh blev suppleanter i
styrelsen.

Av årsr"dog-0"-sen framgick
bl, a- gtl"under:,åiisten påbörfades
en studiecirkel i "Vem bestämmer
var framtid". Denna fortgår under
våren. Rapporter avlåmnades från
olika kommunala instan5er och i
samband därmed diskuterades en
del frågor som berörde tidigare
Frökinds kommun. Bl.a. tog man
upp den dåliga kvalit6n på hushållsr
vattnet, vilket är till men för olika
hushållsapparater och varmVat-
tensberedare.

Vid årsmötet giordes en insam-
ling till Gustav Sandbergp minnes-
fond.

Frökinds GDV
skiinhte 4.000

Ärsmöte i Frökinds GDV har hål-
lits i Lokal Frökind. Föreningen
har under året haft ca 400 med-
lemmar. 125 ställde upp på årsfes-
ten. Efter förhandlingarna åts sup6
och dansades det till utmärkt spe-
lande Thörns orkester. Föreningen
beviljade anslag med 1000 kriar-
dera till Kinnarps IF, Slutarps IF,
Kinneveds skytteförening och den
nya ungdomsgården i Slutarp för
ungdömsverksamhet. Föreningen
eftersökte medhjälpare till dans-
kommitt6n och vädjade till med-
lemmarna att anmäla sig till styrel-
sen. Under sup6n blorqsterhyllades
ordf" kassöf och sekr för deras ar-
bete för föreningen.

Föreningen har under året
anordnat danskurser i gammal-
dans, en nybörjarkurs och'en fort-
sättningskurs som båda har varit
fullbokade.

Styrelsen från 1977 omvaldes:
ordf. Bernt Bertilsson, vice Bertil
Helander, sekr. Berit Joelsson. vi-
ce Giista Andersson, kassör Webs-
ter Martinsson, vice Karl Erik An-oersson' 

l1?g-'r?"Lf
Tips - bingopromenaden
i Kinnarp i söndags hade följande
rätta rad: xxl 112 221 2x1.

Rätta svaren: i) 100 st, 2) P.
Himmelstrand, 3) Saveljev, 4) Bro-
deri, 5) 7.18, 6) Italien, 7) Trafiks.
verket, 8) Gruvarbetarna, 9) 1901,
10) 2.f00, 11) Tomas Magnusson, 12)
tJ.

Vinnare: 1) Ingvor dkesson 12
rätt (4.60 m), 2) Benst Äkesson 12
rätt (4.15), 3) Christeiöman 12 rätt
(7.85).

Dragningen bland barn gav vinst
till AnnaKarin Axelsson. Skiljefrå-
ga: 5.58 m. I lotteriet fortsätter för-
säljningen vid nästa tipspromenad
om 14 dasar.

Anbuds-
.. . lD..oppnlng Ior

1999.ar

Centrala byggandskommittån
öppnade vid sitt sammanträde i
går anbuden för Kinnarpsskolan.
Nu skall de genomgås och senare
i veckan antar man anbud och
därefter räknar man med så gott
som omedelbar byggstårt.

Fördelningen av 116 hus På S
Vilhelmsberg är nu klar och
offentliggörs efter kommunstyrel-
sens sammanträde i veckan. CBK
beslöt att det skall bli en central-r
anteli för ,le 1tl0 husen oå om-'rådet.

nyligen beslöt köpa. Visserligen
vet man att kulturnämnden också
åir intresserad av utryrrnaren men
räknar med att båda kan få plats.

Lokalbehovet för fastighetsut-
skottet är akut eftersom man rnås-
te lämna den förrådsbyggnad
men disoonerar utrned Oden-
gatan intiil Svarta örnsordens fas-
tighet. Där skall rivas efter HSB
skall bygga ett nytt flerfamiljhus
oå området.

Fastighetsutskottet hade också
uppe frågan om Eiserfastigheten
och beslöt att upphandla hissar,
till fastigheten för 97.000 kr. Oav-
sett om det blir försäljning av fas-
tigheten eller inte måste hissarna
installeras i samband med om-
byggnaden och detta är åven in.
tressenter helt inne på.

Senare i .veckan kommer
kommunstyrelsen att behandla
frågan om ev. ftlrsä{ining av
Eiserfastigheten.

l't?8-oz'lLl

Idrott
i kwke,n

Idrotten stod i centrum
vid den annorlunds guds-
tjänst som ordnådes i
Kinneveds kyrka på sön-
dagsmiddagen. Huvudta-
lare var ordf. i Västergöt
lands ldrottsförbund,
Håkan Davidsson, Eio,
som bl.å. sade att en
samverkan mellart idrob
ten oeh kyrkan är nöd-
vändig, om vi gemensamt
skall lyckas i våra strå-
vanden att nå fram till
målet - en Eund själ i en
sund kropp.

Se vidare sedan 5.

', .4;ji4;ii!tif:it*!:tll!!l''ot tt'.cto'-:t;r.;t!.!;t1!r1!riii.ir!i!tr.;
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Håkan Davidqs__on-i Kinneveds kyrka :

"Sa,muerka,n mellan id,rotten
och kyko,n iir nöd,uä,nd,ig"

En annorlunda gudstjänst fick vi vara med om, som trots det dåliga vädret hade lyckats ta oss
fram till Kinneveds kyrka i söndags. Det handlade om en idrotts- och ungdomsgudstjänst, där
ordf. i Västergötlands Idrottsförbund, Håkan Davidsson från Hjo, var huvudtalare, och där
kyrkoherde Sven-Erik Hagnerud redan i sin välkomsthålsning slog an den rätta tonen. För den
inramande sången svarade en dngdomskör från Kyrkans Ungdom under ledning av ungdoms-
sekr. Gunnar Götlind.

"En samverkan är nödvändig
mellan idrotten och kyrkan, om vi
gemensamt skall lyckas i våra
strävanden att nå fram till målet
- en sund själ i en sund kropp".
sa Håkan Davidsson bl.a. i sitt tai.
Idrottsrörelsen, denna stora folk-
rörelse, sorn omfattar c:a 2.5 mil-
ioner medlemmar, och i vars
stadgar det talas om "fysisk och
andlig fostran" har säkert mycket
att hämta från kyrkan, ansåg han
yi{are. Liksom rörelsen också har' mycket att ge kyrkan. I båda
grupperingarna finns önskningar
och ideal om en livsstil, som pe-
kar mot samma rnåI. Alla männi-
skor har ett behov av att emelianåt
slanna upp oeh lyssna och bli stil-
la.

Dagens evangelietext lästes av
Barbro Andersson. och därefter

talade kyrkoherde Hagnerud,
och vände sig direkt till Håkan
Davidsson med ett tack för de
tankar han presenterat i sitt tal om
förenande band mellan idrott och
kyrka. Kyrkoherde Hagnemd
betonade sårskilt ungdomens roll
i sammanhalget och betydelsen
av att vi äldre försöker ge dem en
så god startposition som möjligt i
livet. Han avslutade med att åter-
qe några intrvck från fotbo-llens
förbundskapten Georg "Äby"
Eriksson: "Vi behöver bevara vår
tro från barndomen. Tron är en
verklig trygghet att luta sig vid".

Gudstiänsten avslutades med
aitartjånst av kyrkoherCe Hagne-
rud . Jag tror alla kånde lite spe-
ciellt inombords når de lämnade
kvrkan. Text och bild: HåKå

Håkan Davidsson talar om idrott i
Kinneveds kyrka.

LRF-årsmötet

FT:s redaktionssekr. Båsse Johansson giorde reportage för Radio
Skaraborg om den här unika gudstjänsten. Ett fem minuter långt inslag
bjöds lyssnarna i måndagens 7.15-sändning. IIär ir-rtervjuas kyrkoher-
de S-E $agnerud och huvudtalaren Håkan Davidsson, Hjo, ordf. i
Västergötlands Idrottsförbund.

diskuterade
hembygdsföreningen i Kinneved i:llrlätj#å1iå"*a'ål:}m

Gustafsson, Äke Gustafsson. Lars

Kinneved-vårkumlas LRF-av- ningar på Falbygden."i r"o"*."- da-n.linns nägra. - I Eckerlid 
"årt 

l'"-iiil.*öIi;;;".
delning har hållit arssuimml. oet ae äcdå ro" r.gltiit"iffi "ar-o"t ^-Efter 

anfbrandet diskute""4." I studieorganisatdr Rune Gustafsson

dominerande inslaget var ett anfö- gäller fornlämåin!"". "u.n^ to- också bildandet av enåemby^gdsfo- l-och ungdomsrepresentant Leif
rande om ,,Kulturlandsk"p;;h ftl- å""" l" på kultörminnesvården. qgnlnepå orten men det aniågs att I Legrgllp_so:q. Attjåmteordföranden

tiuminnesvård,,avintendentHelge l)en senare, .;;ä;-H;g"-Å;i.""- , få LRF ar en facklig organisätion lrepresentera vid lånsf<irbundets

1il;;;;;; viå r"mygae"r Ivr""ä son,harkulitrrnärnnden"ing,en.möj-, I börettinitiativintekommafråndet stämmor valdes-,Kerstin Gustafs-

um. Han berättade är" ro",rii-- 
[iåå:ål.t"xnr"å*xfå,iåi;äå.#-'l 

hårret. ... *1o". r,il&-o3-rv _
Han förordade också bildande av I

sådana föreningar där det inte re- 
|

Arsmöte i Frökind
Frökinds moderater valde vid si-

na årsmötesförhandlingar ny ordfö-
rande efter Ivan Gustafsson. Hel-
le-Olof Karlsson övertog ordföran-
deskapet och den avgående ordfö-
randen avtackades varmt, liksom
mångårige sekreteraren Sven An-
dersson, som också lämnade styrel-
sen.

Till vice ordförande nyvlades
Bengt Samuelsson, Slutarp och till
kassör omvaldes Lars Eckerlid.
Slutarp. Styielsen i öwigt består av
Ivar Gustavsson, Kinnarp, Olof
Westermark, Börstig, Lars Ax,
Luttra och Janne Brisbo, Brisme-
ne.

Föreningen hade vid årsskiftet 56
medlemmar.

Et'ö|r,iirrd$-
b:ad,et iir
töll sulu

'i'.;'

Nu är tiden snart ute för Frö-
kindsbadet. d.v,s. det material
som det skulle göras av och
som i åratal fönarats i en lada i
Slurarp. Kommunen skall beta-
la" h)'ra 1,50O kr plus morns
ogh det vill man inte fortsåtla
att göra.

Kommunstyrelsens arbets-
utskott föreslår att hYran * med
undantag aY momsen - skall be-
talas. men gatukontoret får det
indirelita uppdraget att sälja
badet. Behållningen skall sär'
tas in i allmänna inresterings'
fonden och därmed skulle full'
måktiges beslut från i höstas
vara på väg att fönerkligas.

--Jl9' il:"j:
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Stäng av Skogs
vägen i Slutarp

'i..tut

Om bilisters framfart På Skogs-
vägeir i SlutarP tYcker 6&talet
fasiighetsägare i grannskaPet
icke, Redan för över ett år seclan
vände de sig till FalköPings
kommun för att få en avstängning
till stand. men utredaren BYgg-
nadsnämnden avstyrkte avstäng-
ningen och grundade den då.På
en trafikråkning som genomförk *
sämt ett beslut från'SlutarPs. -

Kinnarps Vågförening att icke
rekommendera avstängning'

Vågföreningen hade bl'a. ui'
trvcki farhågorna för att trafiken
istället skulle slussas in på gator-
na i det tättbebYggda sarihället.

I en skrivelse till gatukontoret
för över ett år sedan underteck'
nade ett 60-1a.1 Personer och
krävde att få en ändring till stånd'
I samband med FT:s artiklar om
Vår trafikmiljö har frågan åter
aktualiserats.

- Det år med oro vi konstate-
rar att trafiken På Skogsvägen
blir allt häftigare. FörbudsskYl-
tarna mol geneimfart hjålper inte.
Vågen år hårt belastad även med
tun-e trafik och nu måste något
göräs innan en svår ollcka hän--oer.

Det säger en av dem som bor r

anslutning till Skogsvägen
- Med tanke På att många fa-

milier åm bor i området har små

barn (cirka 40 barn under 10 år)
som ciagligen vistas På och intill
uäsen. iei vi som Ytterst angelä-
eel att kommunen vidtager
åteärder som omöjliggör genom-
fait av motorfordon.

Inte minst bar gatans norrä del
blivit en utmärki faristräcka för
vissa bilförare och flera olyckstill-
bud har intråffat.

En avstångning av Skogsvägen
kan medföra att trafiken slussas
in i bostadsområdet vid Båck-
edalsgatan, men åtgårder mot det
finns.- De som undertecknade
skrivelsen vidhåller sitt krav om
att sarntidigt sPärra -av- Bäck-
edalsgatan idr motorfordon vid
t.ex. Villagatan. Avspärrningarna
kan söral så att cie inte blir till
hindJr för gående och cYklister'

Genom FT vädjar de boende
nu till kommunens ansvariga att
på nytt granska fallet Skogsvä-
gen." - Ännu har ingen svår olYcka
intråffat, men vi är ständigt rådcla
för att nåcot allvarligt skall hån-
da, men äå ar det för sent att
handla.

Någorrstans i en Pårm På kom-
munkänsliet Iinns handlingar i
målet. Skrivelsen daterades den
21 mai 1976 och BYggnadsnämn-
dens protokoll den 16 sePt'

- Vi "ill att de ansvariga över-

väeer sitt beslut. Nu har det gått
ytörligare ett år och trafiken blir
allt tätare. allt häftigare.

Det säger också de 60.

Ungdomsuerksamhet
14)8.cti--a?

startad
I i 70 -årsjubilerande

n TrTt /-\
1\ IU

IOGT-NTO-föreni.:ngen i Kinnarp
har haft årsmöte i den nya fritidslo-
kalen i Slutarp.

Av verksamhetsberättelsen
framgår att föreningen har 68 med-
lemmar, och har haft 5 protokoll-
förda möten. Föreningen har varit
representerat vid distriktets årsmö-
te och träffar samt vid distriktets
sommarutflykt på Gtita Kanal lik-
som kretsens möten och träffar, Ett
lag har deltagit i rikståvlingen
"Dansant" och kretstävlingen "Ka-
rusellen". En söndagsutfiykt med
vandring i Munkspåret över Bil-
lingen och kräftskiva i en sommar-
stuga i Bjurum har också anord-
nats.

Jill styrelse för år 1978 valdes:
ordf. Sven Andersson, v. ordf. Elof
Rehn, sekr. Maj-Britt Johans-
son,kassör Ansy Gunnarsson, stu-
dieledare Lennart Sandberg samt
övr. ledm. Lennart Sandberg. In-
grid Anderssn, Ingrid Ahlqvist,
John Lundvall. Ombud valdes till
distriktets årsmöte i Vara och till
kretsens årsmöte i Kinnarp. Mötet
beslutade att anslå 200 kr till
kretskassan samt att köpa fem an-
delar i R12.

Styrelsen fick i uppdrag ått utar-
beta ett årsprogram som skall till-
sändas medlemmarr.a. NTO i Kin-
narp bildades 1908, och för-
eningen kommer i höst att I'ira 70-
årsju-bileet med en liten festlighet.

Ungdomsverksamhet
Den tillsaita kommitt6n för ung-

domsverksamleten rapporterade
att verksamheten varit igång sedan
början av januari och att det hållits
12 sammankomster med i genom-
snitt 59 deltagare per gång. Ung-
domarna sysslar med spel av olika
slag, lyssnar till musik, läser och
pysslar med olika grejer samt fi-
Kar.

Inventarier har inkc;pts iill ett
pris av 3.800 kr varav fritidinämn-
den ersätter med 50 proc. Möbler,
mattor och gardiner har skänkts av
enskilda personer och företag. Fri-
tidsgården är öppen varje måndag
och fredag kl. 18-21.

En representant för Frökinds
fiammaldansförening överlämnade
i samband ured rapporten 1.000 kr
till ungdomsverksamheten. Ordf.
framförde föreningens tack för gå-
van och vände sig även till kommit-
t6n och tackåde den för dess arbe-
te. Efter förhandlingarna följde
kaffe och. en_ frågetävling.

Rättelse
I referat från IOGT-NTO:s års-

möte hade en del fel smugit sig in
teträffande valen' Hår en rättelse:
iill stv".ls. för år 1978 valdes: ordf
Sven 

-Andersson' v ordf Elof Rehn'
sekr Maj-Britt Johansson, kassör
Ansv Gutttt"""son, studieledare
f-"n""a"t Sandberg samt öw' ledm'
Kurt-Ove Brodd, Margareta Sil-
vander. Inerid Ahlqvist'

Studieråä: Lennart Sandberg'
Inerid Andersson, Ingrid Ahiqvist'
JoLn Lundvall'
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Företag lå,ncnr
ll,c,pengar
fiAlbnd,bUgge

.Kinnarps kontorernöbler har uppenbarligen följt turerna kring den upp-
märkeammade badfrågan i garnla Frökinds kommun. Fullmäktigebeslut om
badbygge har thgits och rivits upp oeh badet har blivit en mycket het potatis. Så
het att det råder upprorsståmning i leden i Kinnarp och Slutarp. Enligt vad FT
er{ar erbjuder nu Kinnarps kontoremöbler Falköpings kommun erfårderliga
medel som lån för att få badbyggandet till stånd. Detaljerna kring lånet kan-vi
inte avslöja men det är ett rnycket seriöst erbjudande

- 
Turerna kring friluftsba- har gång på gång påpekat

det i Kinnarp har varit för de styrande i Falköpirg
många och befolkningen i art den kärrt ,ig bortdr'ibbl,
gamla Frökinde konmun lad.

Visst händer det mycket
inom syenskt jordbruk aI

-Nog händer det mycker
med svenekt jordbruk i dag.
aade Rolf Eliasson når han
häromkvällen gästade
Aearp-Frökinds moderater
och gav en bild av svenskt
jordbruk i dag. Det var en
aktuell gäat moderaterna
inbjudit, Rolf Eliasson sit-
ter i slutförhandlingarna
om jordbrukravtalet och fnr
från moderatmötet åter rill
förhandlingar i huvudsra-
den' 

.

BoIf Eliasson tog upp några
frågor från det plågående för-
handlingsarbetet: hur skall man
ftirfara med överskott - dår riks-
dagen sagt i från att samhället har'
ett ansvar - och efter vilka grunder
skall man beräkna kapital när det
sägs att bönerna i inkomsthänseen-
de skall vara likstälda med jämför-
liga grupper.

-Allt vad vi sysslat med i svenskt
jordbruk är föremål'för ompröv-
ning: jordbrukspolitiken jordför-
våirvslagen, arrendelagen, skogs-
vårdslagen.

Ny politik
-Vi har redan fått vår nya jord-

brukspolitikl den som bl.a. säger
att det skall produceras tillräckligt
med livsmedel i landet._för att vi
skall vara självförsörjande - jord-
bruket är en del av vår neutrala
utrikespolitik och det är skål till att
vi alltid haft en speciell jordbruks-
nolitik-

i",)8-,c3- f){

-Det skall finnas tillräckligt med
livsmedel - men inte mer för det är
dyrt att producera livsmedel i Sve-
rige. Men jordbrukspolitiken har
också fastslagit hur mycket jord-
brukaren skall tjäna. Vidare är det
fastslaget att det överallt i landet
skall finnas tillgålg till färskvaror.
Därför skall det produceras livsme-
del också i Norrland.

Oförändrad areal
Alla politiska.partier är också en-

iga om att vi skall odla så mycket
mark, cirka 3 milj. ha, som vi gör i
dag. Under den tid som gått sedan
vi talade om att lägga igen svenska
jordbruket har vi bl.a. upplevt att
det amerikanska vetet tog slut, och
att vetet på världsmarknaden kos-
tat dubbel så mycket som det sven-

ska. Det är alltså inte såkert att det
alltid finns livsmedel att köpa om
vårt eget inte räcker och det är inte
säkert att det svenska alltid är dy-
rast.

Vilket pris skall vi sätta på jord-
bruksprodukterna? Det mellan-
prissystem vi har i dag_med subven-
tioner, kommer vi nog att få behål-
la, trodde Rolf Eliasson men ansåg
samtidigt att det varit bättre om vi
haft ett pris som överensstimmer
med vad varan kostar i verklighe-
ten.

Vid diskussionen efter föredraget
tog man upp den s.k. "koskatten"
som fått mycket kritik. Rolf Elias-
son kunde bara hänvisa till att den
sannolikt kommer att ändras -
modeiaten Karl Leuchovius har för
övrigt tagit upp husdjursbeskatt-
ningen i en motion i riksdagen.

Företag. . .

så fullmäktige beslöt att riva
upp sitt beslut om bad i
Frökintl var måttet rågat för
dem som stått bakom bvg'
get'

En liten r'ändning kom
när fullmäktige n;-ligen an-
tog planförslag för clet tänk-
la området men längre än
så r'ille inte korhmunen
sträeka sig. - Det finns inga
pengar att b:-ggä bad i Kin'
narp för. De rnedel som an'
visats av gamla Frökinds
kommun har fonderats. -
Det Juktar m1-gel .och det
verkar som det bara är den
liär delen av komrnunen
som cle st1-rande vågar ge sig
på. Det säger en av kritiker'
na sorn nu naturligtvis fun-
derar över hur kommunen
kommer att ställa sig till lå-
neerbjudandet ,

En tlel förarbete för badet

har gjorts. Bl.a. finns tetl-
ningar framdragna och det
rninst viktiet.

Snart träder lapplisorna eller
trafikövervakarna som de offici-
ellt skall kallas, i funktion och
kommer att se till så att biltrafi-
kanter i Falköping ställer sina
bilar riktigt utan hincler för an-
nan tralik. Men inte bara i cen-
tralorten utan lapplisa kan kom-
ma att övervaka trafiken i såväl
Floby och Stenstorp som eventu-
ellt också i Slutarp och Vartofta.

Gränserna för rivervaknings-
området måste preciseras och
kommunstyrelsens au föreslår att
övervakningen i princip skall om-
fatta områden med fastställd
stads. eller byggnadsplan. Kom-
mllnens första "iapplisor" heter
för övrigt Ingmarie Metso, Sätu-
na och Thulla Johansson, Falkö-
ping, nu anställda.

>e\3-jcr.

Skrivelser har ställts till
nämnden och styreleen men
dessa har inte besvaratq. Når

Forts på sid 10 @

Vid moderatårsmötet i Frökind avtäckades Ivan Gustafsson och Sven
Andersson (i mitten) av nye ordföranden Helge-Olof Karlsson (till väns-
ter) för många års styrelsearbete.

L"pplisa
aven
Slutarp?



HÄR FÅR ATl TRAFFA
PEDT,R STA]VIMARE.

För en tid sedan avlade 25-åri-
ge Pbder Ingesson, Kinnarp, ett
s k auktorisationsProv som Pl-
anostä.nmare inför en kommitt6
från Svenska Pianostämmare-
och Teknikerföreningen i Stoek-
holm. Harr blev därmed en av de
80 pianostämmare som är anslut-
na till föreningen.

- I c:a 1 år har jag förberett
mig för provet, berättar Peder.
På föreningen säger dom att det
prov de genomför är betYdligt
hårdare än de genomgår som ut-
bildas vid musikhögskolan i
-Stockholm.

- Det var på den stora Pianoaf-
fären Shimmel som jag fick av-
lägga provet. Jag placerades vid
ett osämt piano. Där bedömdes
både mitt tillvägagångssätt och
resultatet av tre ståmmare, varav
den ene är anställd vid Sveriges
Radio och den andre vid OPeran
i Stockholm, och den tredje På
Shimmel.

- Helt naturligt blev jag glad
när jag Senare fick reda På att jag
blivit godkänd, för att inte tala
om min hustru Marguerithe och
vår dotter Miriam, 3 år, som re-
dan tagit för vana att i sin lek-
sakstelefon svara "Peder Säm-
mare" när holr låtsasringer.

SÅGDET STORA
BEHOVET

- Min målsättning har länge
varit att avlägga detta auktorisa-
tionsprov, säger Peder. Under
det senaste året har jag inte giort
så myeket väsen av mig' Visserli-
gen har jag haft en del stämm-
ningsarbeten och några Pianoele-
ver, men min huvudsYsselsätt-
ningn har varit att lära in de tek-
niska detaljerna på pianot. För
att klara av detta har jag vid ett
flertal tillfällen åkt ner till Nordis-
ka Pianofabriken. Där har jag
också träffat stämmare som är
ansällda där och fått råd av
dem.

FT:s medarbetare kan inte
undgå att komma med en liten
fundering. Det är vål bara en för-
utfattad mening, men när man
tånkerpå pianoståmmare, så ser
man alltid en iildre, skinntorr
gammal farbror framför sig' Hur
kommer Inan egentligen på tan-
ken att bli pianostämmare?

- För det första upPlevde jag
det stora behovet av stämmare i
Falköpings-trakten. En annan bi-
dragande orsak var att jag sjålv
hade hela den teoretiska bak-
grunden och därför inte behövde
s a s börja från början. Redan
som ?-åring började jag.spela Pi
ano och efter skolans slut, togjag
privata lektioner i c:a 2 år. Min
ianke var då attjag skulle bli Pi-
anopedagog. För att få den ut-

.bildningen började jag på mu-
sikskolan i Härnösand. Här sYss-
lade man bara med musik, men
själv tyckte jag att det också
fanns andra värden i livet, bl a är
jag mycket intresserad av Bibeln
och vad den säger om framtiden'
Efter ett halvt år i Härnösand,
flyttade jag hem och börjqde qr-
beta vid min fars firma i Falkö-
ping. Naturligtvis spelade jag På
min fr'itid.

- Hemma hade jag ett gammalt
ostämt piano. Jag försökte få tag
i en stämmare, men det gick då-

3-åriga Miriam hjälper gärna pappa Peder Ingesson att stämma pi-

ffi ;:Ä#il;;;ä- h.; ta eåoi Leställningarper.telefon' Ingen får

Ufi 6tl""*tta om hon svarar: "Peder Sämmare!" Pappa Peder år

;;;; å;t0;;ttoriserade stämmare som finns i Sverige f n'

mitt arbete. Känner folk att de
kan lita på mig och om jag.gör ett
gottjobb, ja, då blir det inga Pro-
blem med att få arbetsuPPgifter'

nÅp rrr,r,
PIANOÄGARE!

- Det slarvas mYcket med
instrumentens skötsel, avslutar
Peder. Dårför villjag Passa På att
ge alla pianoägare några råd.- - Ett piano är känsligare för
luftfuktighet, kyla och uttorkning '

än rnåga tror:-'Står-instruYnefitet-"
däiför nära ett fönster, eleme&i:l
murstock eller annan vårmekäl-
la, är risken stor att det'uPPstår
allvarliga skador. Ett nYtt Piano
bör stämmas 2-'3 gånger under
första året. Slarvas det med den
detalien, kan stämmningen även-
tvrai för all framtid. Efter första
året skall pianot stämmas minst
en qång varje år - då varar dess
väräe åycket längre, hälsar Pe-
der "Stämmare". 

KW

FRö]{IND

Årsm,öte med
RK-kretsen
i Kinneued

Kinneveds Rödakorskrets har
hållit lokalstämma under ordföran-
deskap av Giiran Andersson. I sty-
reisen nyvaldes Linnea Johansson,
Kinnarp, och Ingrid Olsson, Alarp,
efter Hulda Brodd och Signhild
Åkerblom som båda avböjt återval.
Nya styrelsesuppl. Blev Barbro
Andersson, Alarp., och Ulla Da-
nielsson, Slutarp. Ovriga i styrelsen
omvaldes.

Lokalstämman beslutade att an-
slå 2.000 kr till Katastroffonden, 500
kr till Indien. 500 kr till Indone-
sien. Resa för pensionärer, pensio-
närstråff och klådinsamling skeu
anordnas. Till ombud vid distrikts-
stämman'den 10 maj valdes Rut
Persson, Inger Johansson, Brita
Wilgotsson, Sigrid Brodd och
Astrid Andersson.

Till Kommitt6 för pensionärsre-
san valdes följande: Valborg Clau-
son, Brita Wilgotsson, Giiran An-
dersson, Gurli 'Sjöberg, Barbro
Hermansson.

Årsavgiften fastställdes till l5 kr
och efter diskussion lämnadei'frå-
gan om 19?9 års medlemsavgift till
styrelsen för avgörande.

Vidare våcktes vid ståmman för--
slag om ändring av namnet till Kin-
neved - Vårkumla - Luttra Röda-
korskrets. Styrelsen skall utreda
ev. namnändring. Det kan också
nåmnas att kretsen anordnar inget
Valborgsmässofirande i år.

Som avslutning bjöd kretsen
sarntliga på kaffe och Giiran An-
dersson visade bilder från Sovjet-
unionen.

Av årsberättelse ramgår att
kretsen förra åiet ordnade val-
borgsmässofirande, klädinsamling-
en inbringade 40 säckar med 1.000
kg kläder och utfärQen för pensio-
närerna gick runt Äsunden. Pen-
sionärsträff hölls på sensommaren
förra året på pensionatet i Kinnarp.
Syföreningen har livlig verksamhet
och en syauktion inbringade ?.723
kr. Riksinsamlingen gav 3.37? kr.
En bred anqlagsverksamhet har fö-
rekommit under året. Kretsens
medlemsantal var vid årets slut 511.

#
KIF:s promenad

Kinnarps IF:s damklubbs tips-
promenad samlade ett 100-tal. Ing-
än tolva. men tre med 11 rätt. Skil-
jefråga avgjorde och svaret var 204
sidor.

1) Yngve Alven 11 rätt 210 sid; 2)
A-G Björk 11 rått 193 sid; 3) Ines
Lindgren 11 rätt 238 sid.

Bland barnen vann Veronica
Lundin, 10 rätt, 190 sid. Lotteriet
vanns på nr. 41 Christina Thors-
tensson.

Rärt rad och svar: 1) Hibiskus
(x); 2) Sverige (1); !) Lars Grehn (x);
4) Karl XI (x); 5) Ar 1285 (1t; 6t Ar-
betsmarknadsminister (2); 7) Sleip-
ner (x); 8) Anita Lindblom (x); 9)
Henning Sjöström (1): 10) Grån-
göling (1): 11) Themsen (1); 12) Dres-
syr-Ridning (2).

aa ftb-x

''-''ffi i

ligt. I stället gick jag själv oeh
köpte verktyg och gav mig i kast
med mitt bekymmer. Det blev
upptakten till rnitt yrkesval. Re-
sultatet blev ganska bra och
snart började jag också stämma
mina släktingars och vänners
lnstrument.

Efter en liten blygsam annons i
FT, började Peder få lite stämm-
ningsarbeten, men hela tiden
tyckte han sjålv att hans arbete
verkade amatörmässigt och själv-
lärt. Därför beslöt han att ta kori-
takt med musikhögskolan för att
få avlägga ett prov. Det blev nej,
men i stället hänvisade man till
Sv pianostämmare- och tekniker-
föreningen.

OPTIMISTISK
INFÖR FRAMTIDEN .

- Jag känner mig mvsl{s1 etli-
mistisk inför framiiden vad det
gäller mitt yrke och min fami$s
trygghet, säger Peder. Jag vill
inte slå på någon stor trumma för



Frökindsbadet: å4?3-öö-fl

KosttR,ud,erncr,
tör d,rötten,
stötg:stenerr,;
"Ingen kommentar". Det treskedet gav kommunalrådet

Erik Andersson till FT sedan erbjudandet från Kinnarps
Kontorsmöbler om lån tiII kommunen för ett Frökindstrad
blivit känd. Erik Andersson förklarade samtitligr att erbju-
dandet var en nyhet för honom.

-I och för sig är det inte kapi-
talkostnaden för ett bad i Kin-
narp/Slutarp som är besvärli! för
kommunen utan driftskostnader-
na. Redan nu får vi allvarligt
överväga om vi kan ha öppet våra
tre friluftsbad i kommunen långt
in på hösten. Inskränkningar kan
bli aktuella - även utan ett Frö-
kindsbad, säger kommunalrådet
Andersson.

Han fortsåtter:
-Kommunen har ett besvärligt

ekonomiskt läge. Har man ebb i
kassan måste man se till kostna-
derna och hålla igen utgifterna.
Vi måste skära ner kostnaderna
på områden där detta :ir möjligt
pch då kan friluftsbaden med li-
ten belåggning på sensommar
och förhöst komma att sängas ti-

digare. Vi ka4 inte dra in på
skolmåltider, skolskjutsar eller på
kostnader på ålderdomshemmen
för att nåmna några exempel.

Fritidsnåmnden har beslutat
att preliminärt öppna badsäsong-
en vid friluftsbaden i kommunen
den 29 maj och stänga den 8 sep-
tember. Men såväl öppnande som
stängning kommer att vara bero-
ende av väderleken, kallt och
regnigt våder kan förskjuta öpp-
ningsdagen någon vecka.

Erik Andersson och flera med
honom som är skeptiska till
ytterligare ett friluftsbad i kom-
munen har framför allt tagit upp
kostnaderna på driftssidan. Ett
bad i Frökind skulle enligt uppgift
kosta mellan 200.000-300.000 kr
för tre månaders användninq.

Ki
ET

.4.

*K""ssligt Ki
ribesegrade T
i:j

iij Xitt"."ps helguppgift i trä-
;l; ningsfotbollen var Timmele och
::: lagen möttei på lördagen på Kin-
l;i narps grusSlan. Kinnarp vann
ii slutligen drabbningen med ud-
;i; damålet av tre, efter 2-0 i halv-
;i; tid. Kinnarp kom till spel rr,ed ett Å

i:i litet krassligt lag. Hör bara här: .ffi
i:i o Roger Gustavsaon. Nyförvär- ffi
i::: å'i"T,1ånl*'?ä""1fl1ilfln5få: W
i:i: song och är ännu så länge WÅ
:::: otränad. ffi
i:i r "Blecka" Georgsson. Det- W
i:i samma gäller med honom som W
ij: med Roger. Oträning. - Men ffi.
ij "Blecka" är på gång, lovar nye ffi
tl tränåren Rune Larsson. W.fi"!;i; o Kenneth Johanesorr. Har va- Tl#,
i:i rit sjuk, men come-backade i '',ii#n

:i:: denna match. WÅ
; o Thomoe Westenberg. Gjorde 'ffil;l come-back efter en tids sjuk-
::: dom. Thor't" : . vsnli:i: . t6y Fe.saor. Otränad, men .:--,--
iii 

- 
å."å" come-back också han, tpera

;11 med mersmak förresten. Kin-
:i: narp tog ledningen i matchen
:i: qch detta genom. Torbjörn var s

l:l Äkesson, iuniorspelare, som båda
ij sköt ett hårt inlägg, som sta h
ili touchade ett par timryreleben. trillat
iii Tomas Westeiberg, Äkessons tigt fi

ii kusin, ökade sedan till2-0. 
.#l]

:i: I andra halvlek reducerade narp
:ii fimmele till 2-l på straff, men då a"is!'.'l hade Kinnarp slagit av ordentligt Sold
ili ,nå tempot oöh över huvud taget back

Trtt:;t,;;:;:;:::;::::;:;l:!;:;:;:f:;:..;;:;1l{1111'l'l.l1l;i!i:.i'il1:.i

ftån
För-

tqls 03 i{

rnarp
rnrnele

,, ,. 
, 
: 

r
.. ,:,:ti:::.:

''

iffi
#EY.; F'

Vesterberg hörde eom
ill de bättre Klnnarps-

rel-et väldigt avslaget från
råll i denna matchakt. För-
rlvleken var bättre och då
e framför allt KinnarP. rik-
r fotboll.
;backarna Benny Carlqvist
onv Persson var bra i Kin-
tilisammans med ConnY
försvarare även han, som

l en bra insats som höger-

::::::::::;:::.::':':':':'::::;'.:.:;:;'.":.':'.':'::

Så uill ai ha detr')ff'03-19

niir ui blir gamla!

Vid avslutningen på åldringsvårdskursen på Frökindsgården träffa-
de9 fr.v. pensionär Daniel Abrahamsson, kursledare Riå Skoogh, so-
ciala centralnämndens ordf. Werner Granlund och pensionår In-
geborg Andersson, som samtliga deltagit i kursen.

Hur vill vi bo och leva när vi blir
gamla? Hur ska vi förbättra åld-
ringsvården så att den fyller de
gamlas behov? Ja, det är ett par av
de viktiga frågor som kursen "Äld-
ringsvård i utveckling", förlagd till
olika ålderdomshem -i Falköpings
kommun, tagit upp i vinter.

På fredalen var det gemensam
avslutning för två grupper på Frö-
kindsgården, båda'lika tillfreds-
ställda med vad krtrsen gett. Samt-
liga deltagare, d,v.s. personal oeh
föreståndare från ålderdomshem,
hemsamariter och hemhjålpsleda-
re, företrädare för kommunen och
pensionärerna själva, var mycket
eniga: för första gången har en
verklig dialog kommit igång mellan
berörda parter. Aven om man inte
kommit på någon fullsändig Iös-
ning av ålderingsvårdens problem,
så har diskussionerna varit frukt-
bara.

-Vi har vågat öppna oss och det
är nog det viktigaste, menade
kursledaren Rita Skoogh i sitt av-
slutningstal. Rom byggdes inte på
en dag, men vi har fått något att
arbeta vidare på.

Samtliga framhöll hur viktigt det
varit att ha med pensionärerna
själva. Att höra deras synpunkter.
Viljan är ju att få bort beteck-
ningen "vårdnadstagare" och an-
dra skrankor inom vårdområdct.
Både öppen och sluten vård måste
inriktas på- att ha,de gamla i cen-
trum, att ta tillvara deras kunskap
och krafter, så att de inte passivise-
ras, ansåg alla.

- Det år viktigare att vi talar med
de gamla, gör oss tid med dem, ån
att städa i all oändlighet, sades det
från personalhåll. Låt pensionärer-
na ha det så hemlikt som möjligt.
Har de haft lite dammigt hemma så
varför inte låta dem ha det så ock-

så på "hemmet"? Låt dem göra så
mycket sysslor de orkar, och på
det sätt de själva vill!

I den senaste kursomgången på
Frökindsgården har sociala cen-
tralnämndens ordförande, Werner
Granlund, deltagit. Han är mycket
nöjd med det han fått ut.

- Visst är åldringsvårdens ut-
veckling en ekonomisk fråga, men
viljan att göra det bra för de gamla
går över alla partigränser, framhöll
han på avslutningen. För fram-
tiden gäller det att rusta upp den
befintliga vården och att satsa på
servicehus när fler platser behövs.

Deltagarna betonade också vik-
ten av att få in de anhöriga i bil-
den. Det går att ordna träffar och
aktiviteter där de kan vara till-
sammans mer:l de gamla. Positiva
försök i den vägen har redan
giorts.

Efter påsk startar ytterligare två
grupper i kursen på Frökindsgår-
den. Kurser kommer också igång
på Vilskegården och Ranliden. Det
iir meningen att ail personal m.fl.
berörda inom åldringsvården ska
få möjlighet att vara med i studier-
na. Kursen omfattar 10 träffar.
Slutligen hoppas man kunna följa
upp den genom att bilda samråds-
grupper på ålderdomsh"**i3r*,
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Slutalrpsbormrrl lr;rihue.tr
d,rasjislc sii,nknöng
na a atten aa göttext,...

Efter 25 år som ordf. avgick på torsdagskvällen Evert Sand6n ur Slutarps Samhållsförenings
styrelse, som han tillhört sedan 1930. Han avtackades med blommor för en gagnerik insats till
samhällets fromma. I samband med årsmötet, som leddes av Allan Ahlqvist, dryftades flera frå-
gor.

De olika turerna kring Frö-
kindsbadet diskuterades och än
en gång påpekades från sam-
hällsborna den bristande infor-
mation som skett från kommunalt
håll beträffande badbygget. Mö-
tets mening var att någon inom
kommunen borde tagit tag i ären-
det tidigt och gett saklig och vet-
tig information. Kanske är det
inte för sent ännu att informera
om vart avsatta Frökinsmedel ta-
git vägen och om de ekonomiska
förutsåttningarna i dagens läge.
Det kanske nu inte är så myeket
badbygget som handläggandet
som irriterar. . .

Het potstis
Från bad tili annat vatten är

stegen inte långt. Vattenfrågan i
den här delen av kommunen
blev en het potatis den här afto-
nen. Samhällsföreningen fick
mötets . uppdrag att skriva till
Kommunstyrelsen och Hälso-
vårdsnämnden och med skärpa
påpeka den dåliga kvaliten på
vattnet. Enligt analysprotokoll år
vatthet med tvekan tjänligt. Det
har en besvärande hår:dhet och
höga halter av bl.a. vissa kemis-
ka ämnen. Mötet gick också så
långt att det krävde att nuvarna-
de vatlenkostnad 4.95 kubiken
reduceras med hälften intiil dess
Vättervattenledningen år dragen
till den här kommundelen.

Det handlar om stora avgi{ts-
pengar för fastighetsägarna och
den dålig.a kvalit6n har medfört
att pannor och ledningar kalkats
igen och måst bytas - i vissa fail
med stora kostnader som fölid.

"Snl gghetsfrågor"
Mötet diskuterade också

"snygghetsfrågor" och ett önske-
mål är att en pläniering kommer
till stånd på västersidan av
Skogsvägen-reningsverket. Sty-
relsen fick i uppdrag att handlåg-
ga ärendet. För sen postankomst
till Slutarp-Kinnarp var också ett
ämne för kvållen och här mena-
de man att den tidsplan som gjor-
des upp från början inte håller.
IIär skall styrelsen skriva till
postmåstaren. Och styrelsen skall
också författa någrå rader, till
kommunen om parken väster om
Stationen. som inte alls fått den
utformning som det getts löften
om. Den år knappt halvfärdig
och området är färdigbebyggt.

En liten vägstump från Skogs-
vägen till Jårnvägsövergången är
så illa medfaren, att mötet mena-
de att den lilla, lilla stumpen kun-
de väl ändå Vägverket kosta på
ieågta asfaltskronor.

Lite annat smått och gott kring
samhållet och trivseln diskutera-
des också. Föreningen utgör i da-
gens läge "påtryekningsmedel"
mot kommunen - ja, även mot
andra myndigheter - obh det, är
nog så viktigt att den lever vida-
re. Nu ska den också informera
nytiilkomna i samhället om hur
den fungerar och vad den uträt-
tar. Helt enkelt en information till
hushållen om föreningens sätt att
.iobba.

I Everr gick
Evert Sand6n iämnade sorn

sagt styrelsen. Han blev siälv

tackad för sina insatser och han
tackade också för alla stvrelse-
aren.

-.Egentligen sktrlle iag viija ta
alla i hand.härute med ett per-
sonligt tack för det förtroende
soin visats mej. Jag går nu med
åldefns rätt ur st)'relsen - man
jag lämnar inte föreningen. Mitt
hjårta kommer aill frarngent att
Iinnas hos er.

Ja, ungefär så sa Evert, Falkö-
pingsbo sedan många år, men
med Slutarp sorn nrlmmer ett på
skalan.

När Evert sick så kom K-E
Skoglund. Han n.waldes i en sty-
relse där ömval skedde av Bengt
Samuelsson och S-O Joharuson.
Styrelsen konstituerar sig och
förrättar ordförandeval. Styrelse-
suppl. för ett år blev Lennart
llelmersson och för två år Tage
.Elellman.

Kvarstående i stvrelsen är Elof
Rehn och Leif Lundgren. En is-
banekommitt€ valdes också. I
den'nyvaldes Sven Ahl efter Elof
Rehn. Jan Lindström är sam-
mankallande och har-r ska veta att
kommitt6n gott kan fråga efter
"spolare" i samhällei. - Vi är sä-
ker:t många som är viJiiga att stäl-
la upp, sa Rolf Gabrielsson, en av
samhällets nyd.re ansiktgn.

Nån bingo blev det inte, men
den sedvanliga kaffetåren följde.
Och icke heller fanns där några
galanta damer att prata med. Var
höll ni hus? En samhällsförening
får ju inte bli en herrklubb.. .

Körårsmöte
' T'7't Ktnneaed
Kinneveds kyrkokör har hållit

årsmöte. Förhandlingarna leddes
av ordf. Gtiran Andersson. vid pro-
tokollet sekr. Brita Wilgotsson. Det
blev omval av ordföranäe och sek-
reterare. Ny kassör efter Lilly Kar-
l6n, sorn avsagt sig uppdraget, blev
Bengt Klingstedt. Revisorerna Be-
rit Samuelsson och Håkan Silvan-
der omvaldes. Ny resekommitt6:
Ingrid Olsson och Britta Johans-
son. Blomkommitt6: Majbritt Jo-
hansson, Astrid Pettersson. Körle-
dare: kantor Margareta Thor.

Arets räkenskaper balanserade
på summa 2.381 kr. netto 241 kr.
från Kinneveds församlinc hår er-
hållits 2.000 kr i anslag och från
Vårkumla 200 kr. Under året har
hållits 35 sångövningar. Kören har
medverkat vid 14 gudstjänster i
Kinneveds kyrka och 2 gånger i
Vårkurnla kyrka, Den 8 m{ var en
musikguds[iånst anordnad i Kinne-
ved. och den 14 augusti var kören
lnbjuden till Kinne-Kleva kyrka av
komministern därstiides iennart
Thoor, där kören gav en kvälls-
konsert, över kyrkoårets sånger.
Efter framtrådandet var kö--ren
inbjuden till Monica och Lennart
Thoor i prästgården.

BÅSSE

Kören har också medverkat vid
Rödakorskretsens valborgsmässo-'
fgqdg o9h vid Kyrkorådets julkaf-
fe i Lokal Frökind.

Kören anordnar varie år en
bussresa för sina medlemmar.
Denna gången blev det bl.a. en tur
på Giita kanak från Vassbacken.
vid Törboda till Karlsborg. Lunch
intogs på Kanalhotellet. Videre be-
söktes Undenäs kyrka där kör-
klangen prövades i detta så mäkti-
ga terlpel. Ett besök gjordes även
vid Stdnkällan och sjön Trehör-
ningen, innan färden ställdes till
Tivedstorp där förutom kaffe äygn
finns möjligheter att inhandla v{ck-
ra textilier och slöjdarbeten. Under
våren har också ett besök gjorts
vid Gran-Annas stuga som vålvilligt
stiilldes till körens förfogande. I
den ljumma vårkvällen grillades
korv och därtill även kaffe med
dopp smakade gott. Kvällen av-
slutades med en vandring i den
vackra axtorpsterrången.

qlq-W.6ir/ / f tg

Allan Alrlqvist, i mitten, ledde förhandlingarna. Vid sin sida hade han
ordf. Evert Sand6n och sekr. ElofRehn.

Blonirror fick Len:larf 'Kdrla:tr och Eviifl,-Sarlien vid ,;tärntiriin. Eveit: .
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KII{I\EVEDSKYTTAR Iflönrrlo,rp lthtl
PÅ PRISUTDELNI]TG aöil,flne ö Cupern.

KinncvedE 9kytteförenlngr ung=
domsscktlon har haft prlsutdelnlng
för elna luftgevåreckyttar, En rå=
eong med många rkytiar oeh bra
rcgultat, Korptävllngen åom g€=

nomfördcs i början gv marl samle'
de 17 trcmannelag I en rpånnande
oeh trevllg tåvling,

Reeultatr
Klubbmästprskep flnel rtåen.

Korptåvllnt
GrUBB L
1t Hä[lrångr roporationrvcrkctad

1177 p, Qtlg-CIlof D.i glrlnd, "f ommy
Berglund, Kail-Guctaf Ahlr P) Kltt'
narps Konrcremöblcr P 11€4, Hanr
e€ntcråtlg, Lsrs=Gunriar KRutleon,
Bcngt Dolkr 3) Dlverse-8 1160 p,
Hcriy Arvldeeun, Lars.Älte Stefb'
nuesån, Stlg ttndgrenr 4) Fredahl
I 1100 p, Våge Henrlkeeon, Ann"
Katrln Alfredeeon. Krleter Runen-
Esnt 5) Plåtelegarna 108? F, Inge
Htcrtscon, Rolatrd Mobera, Den g1"

m'onasoni 6l Äcerba Bilverketad
105$ p; 7) Fredahl I 980 pr 8) Ktn"
narpo Kontoremöbler 4 908 p,

Gnupp t'
1, Sporteklittcrnq 1169 p, Gunde

Johaneson, Bcngt Äkcesoh, Bo Jo=
hanecen; 3t Diverpe l 1168 p, Gtjte
Lindgren, Lars Lindgren, Yngvc
Nllsenl 8) Två cmå en etor 115å p,
Marle Sirnenpson, Ewente Wilsot=
ren, Benny Ersddr 4l Klnnerps'
Kontorsmöbler å Il48 p, Veldcrn'eir
$vensnoR, Une earlspou, Tqrbiörn
Akecseni 5) Gunners MalkinÄr I
109.8 _p, _ Hur"ry_ OQransoon, Karl=
Er* Lothsssn, Leif MårtcnsEsn: Ej
Kiirnerpe Konlorpmöblcr I 1o?2 p;
7) Fredaht I l0äB sr Br Fredahl'4
101å pl 9) Gunnars'Mackincr I 951
rl.
Junlorksru,

lt Låila Flofuaucr, JccFiku Wlng-
grcn, Tsmas Ändersson 1ål? p; åt
Lcnnarth Blcm, Ola Hgmandeon,
Jsakirn Winggrcn 1å08i 8) Andcrc
Hcrnanpsen, Kateline l{iorlcäter,
Fetpr Ahl t,906 p; 4l Benny Arrders=
ssn, P=O Wecterber-g, Per Simenp-
sen lå08 p; ä) Tsmmy Eerglund,
Krister Hcrmansscn, HaRs Sirana'
sen lä93 p; 6) Jcnec Hjsrisäter,
tars Görahsscni Anders- Anders=
son lEBl Bi 7l J'O Översård, F=O
Berglund, Wilhelm Eåndh lBtB pi
8) Pcr Hermancson, Nieklae Ekcr=
lid, Per Eriesbo 1878 p,

6^-

Efter an lite trevande öPpning,
så släppte Klnnarp lose På allvar
i onsdagens match mot Skoga'
lund, vllken också var lika med
förstå omgången I Svenska Cu-
nen. B-1 blev slutsiffrorna - 2-l i
Lalvtid * och det år ett r6eultåt
som först och främgt Skogalund
skall vara evinnerligt tåckråmms
över. Kinnarp domlneråd€ nåm"
llgen andra hslvlck aå kraftigt att
fler mål kunde varit på ain Plats.

Det blev dock Skogslund för'
unnat att 5öra matchenc första
måI. Målakytt var Bo Fahlgren
efter 20 minuter, KinnarP kunde
dock kvittera ganska så omgÄen'
de, exakt fyra minutar renåre,
"Blecka" Geotgmon rlog en hÄrd
frispark frÄn 20-2ö meterr som
ckogslundsmålvakten lnte kunde
hålla, och Kenneth Palmqvict
slog returen påpatrligt i nåt.

Innan halvlekens rlut glorde
Roland Janscqn 2-1 och detta På
en någtan lika ftn ft{spark aom

"Bleckå".I andra halvlcken var det se'
dsn båra Kinnarp, Hår fö[er reo'
ten av målkalasetl

ö minuter: Thomgr l{eater'
berg, 3-1 efter klungsPll

l0 minuter: Btrne Svenllon
lobbar in il*1 i fritt låge.

40 minuterr "Bleckå"
sprlnger li{ttvindigt lgenom och
cör S-1.- 45 minutert FrilParkrlYra
från Benny Carlqvirt och

"Blecka" knoPPar ln slutraeul'
tetet 6-1.

der 1) eeh klubbmåctare Olacs
Äkeeeen 192 p guld; 2) IIcnr Oc_p=Äkeessn 192 B guldi 2) Hcnr Oen.
lerstlg lå6 B'sllvFri 8t Merle Sl=teraflg IaE p rllv€ri ä) r\4år1€ 91=

monsÄon 1å6 p bronci 4) Göte Llnd'
gren 1å0 p brono,en lä0 p Hrong,

Huvudrorie renlornrr 1) HånE
fnteråtlEI 18å pr Pt Clace Äkeeson€entcratlg 18å pi å) Cleee Älteeson

Kinnarp gjorde ett gedlgetin-
trvck den hår BÄngcn, Med det
hÄr spelet kan dåt såkert bll
lvckosämma stunder i Svenska
Öupen obh reriesPelet. Ingen föll
dträkt ur tam€n, men vllgt fanng
det toppår.

Beririv Csrlqvlst och Roland
Jensson var båst I uteförsvåret
och på mitton.--glorde 

-Berne

181 p; 3)'Göte-Ltndgren 179 pr 4)
Gunde Johaneesn 169 p.

H.sorle 17 = Al åri l) Tsrbjörn
Äkesgon 1ö6 pi E) Marle Birnsnåson
158 Br 3) Dan Blmenreen 156 pi 4)
Bo Johansron 1491 5t Bwente-Wil'
gotson 144 pi €) Bcnny Brodd 144
F'- 

K.lI flnel rittende med rtödr l,
oeh klubbmästare Tornmy Bcrg-
tund 150 F Huld; 8) Lennarlh Blem
14t p silveFr åt Jessike WlngFren
14€ b silveri +) Jeakiro WinÄ*c$
14{ Ä brens; ö) Jen=Olcf Ovcieård
l4ä B brsns,

H'rerio 'rrRl, tlll l0 ånr l) Tcmas
AndprsFon i91 pi 8t Jessika Wing=
sren lBtl tsi 3l llans Gciransscn 1E4

öi 4) Peter Ahl IEA ei 5l Per=Ole
Berelund 1?? p,

Fcedc I l=1å årr 1) Jeekim
Wingsren 19? p; ?l Per=Ole Wester=
berslgå pi 3)'LårE Gtiransccn 190
pl 4I Ola tlermansson l8t p'

H.scrie 14=16 årr lt Bcnnv An=
dcressn 800 pi 8t Lennarth Elom
800 pi åt Tcmmy Bcrslund å00 pi 4,
Jan=Olof Övcrgård å00 pr 5l'Pcr
Hermansssn 19t p; €) Jonas Hjort.
säter 194 pr ?t Anäers HermenÄscn
198 p,

Ö-pserr klesrr 1l Hens eenterstiE
196-Fi 8) Tommy Berelund 193 nr
il tånnart Blem 19å Ft 4t Terhiöin
Akceaon 198 pl ät Olecc ÄkeÄeen
191 nr 6) Karl.Gustaf Ahl 190 pt ?)
Ecniry Bredd 189 pi å) Gunde Jo.
hanscun lSBl 9) Den EimcnEsqn 188
p,

son ett Eott åf,betG' rlul ocKla ror r

Kennetå Palmqviat, rom rlet I det i

tvsta, Ked,ian vqr bitvh lite tunn, ;

åen Torbiörn Äkamon vlcade I i

alla fall de-råtta intentionerpa, I' HÅren,i

Bvensson och "Blecka" Gaorgl'i
son ett gott arbetc, Plur ocksÄ för i

ft] ?*oa- &

8-att- ll
Textil-Shop, $lutarp

IiIDRAT U PPFTHÄLLAI{DE
Med början I dag tlsdag den 1114 kommer jag under som-
marhalvåret att hålla öppet endagt tlrdagar ,mellan
14.3F20.00.

Modevaror tlll lågprh -
Textil-Shop

F:a Marie-Louise Karl6n
För ev, fcirfrågningar ring 0515/334 31.

KLIPP ANNONSENI

Tipspromenaden .

t aifi;*--'--*-- 'lq-k,
Söndagens tipspromenad i Slut-

arp vanns av Knut östberg, Kinn-
arp, som var ensarn om att ha tin-
pat 12 rätt. Andra vinnare blev HL-
lene Georgsson, Slutarp, som hade
11 rätt på sin rad. barnraden vanns
av Karln. Torstensson, Kinnaro.
också med en tolva på raden. trin
vinnare till finns och det år A-K
Lindroth som gissade nästan rått
på skiljefrågan - 9.?6 m nå snörets
längd. Den exakta måtteT var g.g2
m.

Den ,rätta raden hade följande
u_tseende: 1. l-Sven Wingquist, 2.
X-grönsak, 3. Z-Stenstorrc. 4.
2,Spanien 5. X-Gibraltai. 6.
2-Charlie Rivel, ?. 1-2,8, B. l-Göte-
!org, 9. 2--vid samhällsfarlig last el-
ler 

-_ 
olja, , 10. X-nallebjörn, lt.

l-alkoholfritt vin, 12. l-3-000 miljo:
ner eller 3 miljarder, Barnraden:
x21 1X2 22L tzx.

Vinsterna finns som vanligt att
hämta hos Bengt Samule-ssons
Livs. Lottervinsten utföll på Ser. S
nr 44.
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Slutarps " iinglar" hemma,
Slutarps IF:s 15 fotbollsresenä-

rer plus ledare är hemma igen
t'rån lägervistelsen i skånska
Kristianstad, dit man hade begett
sig fiir andra året i rad. Hela ti-

den har Slutarp tränai på gräs
och en match hann man också
med; Ballsby - division Vl-lag -
och stryk med 0-5. På söndagen

var Slutarps "änglar" hemma
igen och närmast så laddar man
inför seriepremiären om en.drYg
vecka. rf/q-F.

Slutarps lägertrupp uppställd för fotografen.

W
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r Vi s,hall hänga kuar'Y-"-*'
om mo,teriulet h&Iler!
- Vl har 22 poäng nör ceden börJar, oeh det :kall vl ha

när den år clut ookcå. Då hänger vl kvar,
Nye tränarcn för Kinnarpa IFre fqbollalag, Rune Lars-

eon, vill vara reallEtlck I clna nttalantlån lnför hlubbena eo.
meback I dlv IV.

-Det enackaå {rm att tränarna är fega när de bara talar
om att föreöks hänga kvar, men t mltt fall år det nog rea'
Itrtlrkt att hs dcn måleöttnlngen. Det är ett hårt program
aom väntar oor med tränlng, seriematcher oe h kanake eup'
matehor oeh det vtll till stt vårt ganaka tuRne msterial inte
utcätts för alltför ttora påfreatnlngar i fcrnn av skador oeh
anngt. nonar Rune.

Då Rune talar om tunt miterial
menar han inte att det rör sig bm
dåliga spelare, Då spelare som
tillhör A.truppen år mycket duk-
tiga, men det år bredden på ma-
terialet gom han oroar sig lite för.
I dagslåget har man_ vissa pro-
blem med gkador och det håm-
mar laguppstållningen en hel del.

- Conny Qwisth går med. en
knäskada, nye Roger Gustafsson
år nyss opererad för en mindre
åkomma och åven Tony Persson
har kånning av ont i foten, beråh
tar lagledaren Uno Carlsson,

, TNE NYA SPEI,ARE
Inför den hår aåsongen har

Kinnarir fått tre nya spelare. Der
rör sig dels om Roger Gustavs.
son, 25.årig mittfålsman som tidi
gare apelat för Norrahammar.
Han bor emellertid i MuUqjö och
vdde dårför att byta klubb.

- Han bltr en förstärkning och

I n!-ö r

srilte9

Det blir konkurrens om målvaktsposten i Kinnarp. Hår ser vi Arner
Ekbom göra en utboxning under tråningen,

går såkert in I premiårlaget, så.
gCi både Rune och Uno.
Dessutom har målvakten Tohmy
Pettersson återvånt efter två års
div Vl-spel hos Floby, och så har
man också fAtt Kenneth Anders.

, - Det kan blir konkurrens om
i målvaktsposten i år, tror de bAda

Kinnarpsledarlra, Arne Ekbom
och Tohmy Pettersson verkar
jåmngoda och för tillfAllet kan vi
inte såga något om vem som skall
stå i premiåren.

Rune Larsson manar på sina grabbar.

SVÅN PREMIÄN
Premiåren, ja, Kinnarp tussas

redan i fösta serieomgAngen ihop
med_ett av de tippade topplagen,
.nåmligen Våmbs IF, Dårtill spe.
lae matchen på bortaplan, vilitet
inte gör premiåruppgiften låt.
lare,
. - Det blir en hård serie, det
hår, tror Rune Larsson, Det årju
rnånga som har eagt ått dc skÄil
vinna. Jag tror nog att IFK Fal.
köplnE kommer att vara med i
toppen, Det skulle vara gynd om
i"n! 9* lnte derag satsniÅg cltul.
le gA hem,

- Men de får det inte lått, Det
år många om budet, fsrtcåtter
Rune och råknar i resk fölid uon
lagrom IFK t{io, Mariestaåg BK,
Falköpings BK och Våmb,

- Annaru blir det nog en ctörre
epridning på lagen i Ar än tidiga.
re i fyran, tror han. Ddt kommer
att bll ett topprkikt oeh ett bot-
tenrkiht.

MÄNGA DERBYN
Vad tror då Rune om derbv-

matchernas inverkan på serienf
- - Hela serien är ju byggd på
derbymatcher, Det år inte bara
hår i Falköping som det år så, I
Skövde har viju IFK, Våmb och

Skultorp och längre norrut Töre-
boda, Hova och Mariestird. Även
de tvA övriga lagen Fröjered och
Hjo, kan ju nästan råkna sina
matcher som derbyn,

- Det är klart att dessa derbvn
kommer att påverka serien. Äll-
ting kan ju hånda.

Kinnarp har tappat "en och en
halv"spelare sedan förra s*
songeri, Gösta Ek har gått till
Trädet som spelande tränare och
dessutom har man till hålften tap-
pat Kent Bengtzon, Hanjobbar i
östersund och-år borta under vA-
ren. Han skall dock rycka in i det
militåra i juni och det skall hgn
göra i Skövde, så dA hoppas man
Ätt han skall komma igen med
tråningen,

HOPPAS PÅ TOR.
BJÖRN Vad hår då Kinnarp
för spelare som fyller på, förutom
nyförvårven?

- Vi. hoppas förstAs på Tor-
björn Äkesson, som långe nosat
på spel i A-lågct, menar Uno
Carlsesn. Han år nu 17 år oeh
bör vara mog€n att ta en plats,I son,

I laget.t-
som mestadels finns i B-
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RUNE TRIVS

Rune Larsson har alltsA tilltrått
trånarjobbet i Kinnarp i år.Han
om någon bör veta hur man ape-
lar i derbyna, eftersom. han trå-
nat både FAIK oeh IFK Falkö-

ping. Han har sAledes en del att
iåmföra med," Han trivs också bra i KinnarP,
både med föreningen och med
goelarna,'- Jag'har fått igenom mångå
av mina idåer och mitt tånkande i
fotbollen, Dessutom tyckär jag att
killarna år våldigt bra. Det år en
fin ståmning i gånget, såger Ru'
ne,

Rune Larsson år qjålv inte hel'
ler belt slut som spelare, åven om
man inte råknar med nAgot
Alasssoel.

- Itei. det hoPPas jag sliPPa'' Då mååie man tiAna själv På ett
''-,annat såtJ. Deseutom ånser iåg

att det år fel med sPelande trå'
nare. Dåremot kan det vål bli ak'
tuellt med BJagssPei,

Vad anser d-å hune om klub-
bens spelarmaterial. Råcker det
till i fyran?

- ia, om truppen får varE
inta'kt. Marginalerna är små. Ha'
de vi däremot heft ett rrar bra

I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
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I
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I
I
I
I
I
I
I

lpelare till, hade vi kunnat sikta i
högre än vi nu gör, såger Rune, I

HÅnrvÄRPRocRAM I
Kinnarp har ett hårt vårPro. I

Eram, det visar en uppstållning i
Jom Rune glort i ordning. I snltt I
varannån dag skall mån vårå
igång, med tråning och mateher
och då ändå inte eventuella
avancemang i Svenska CuPen i
Sportiohan Cup inråknade.'Kinnaro år alltså med i båda
dessa cuirer. Igår spelade man
mot Skogslurtd i Svenska CuPen
och på lö;rdag har man Uddebo i

ät";i il;;i;;ä.-il ;;ä';ild;; I
allvar för någon av våra uppgif' 

1ter.
Vi får vÄl 49nn".t .ått det hår I

Spor{ohan Cup.
- Dei år för mycket
-- 

Dei är för mycket egentligen, !
såger Rune. SA det mAste blt så l

med mindre allvar inte gåller se' i
riespelet, . , Iriespelet, . ,

Klnnarps div, lV-lag år en blandning av gammalt oeh ungt, Hår en av
"vBrderå cortcn", Kenneth Palmqvist t,v, och Torbjörn Äkesson.
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Kinneveds KYrkobrödrakår fira-
de sin 20-årsdag med en samling i
Kinneveds kYrka, där gudstjånsten

leddes av kYrkoherde Sven Erik
Hagnerud, och kYrkokören med-
verkade med sång' Senare samla-

des man til en stunds gemensam

sarnvaro, där kårens nuvarande
orclf. Carl-Arne Adamsson med en-

historik belyste vad sig tilldragit
haver under de gångna åren'

Kåren startades av G'tiran San-

din, numera bosatt På Ambjörn-
sgården i. FalköPing och för-
hindrad att delta i firandet' Men

hans hustru, fru Anna Sandin, var
närvarande och vidarebefordrade
en hälsning till kåren från dess

grundare. Under de år som gått

h* -".t hunnit med inte mindre
än 256 samlingar. Giiran Sandin
ledde kåren som dess ordförande
rtnder åren 1958-1963' Han ef'tertr-
äddes av Daniel Abrahamsson för
åren 1964-19?5, och nuvarande rå-
det består av kYrkoherde Sven
Erik Hagnerud rådgivande leda-

mot, Carl-Arne Adamsson ordfö-
ra:rde, Sixten Johansson vice ord-
förande, Alex Johansson, sekrete--

rare, Cliiran Andersson vice sekre-
terare och Oiof Nilsson kassör'

På gra':arna övor de bröder'
som var med vid kårens start' men
gått bor[ under åren, nedlades

blommor vid en ceremoni under
dagen. Med blommor uPPvaktade

man också de vid jr.ibilået ruirva-
rande bröderna från det första
året, och sist men inte minst över-
låmnades en bukett till kårens
grundare, Göran Sandin.

Prosten Erik Malmensten av-
slutade jubileumskvällen med en
kort andaktsstund, varvid sybkon-
och brödraringarna slöts.

Kykobröd,rakå,r i"b

Fru Anna Sandin framförde en hälsning från maken G{iran Sandin, kyrkobrödrakårens grundare och dess

förste ordf.

itåTäiiä

Flera reseruer
men iind,å, uinst

Kinnärp ställde upp väldigt reservbetonat till'bortamatchen
ry91-det nya division V-laget Karleborg. Men det gick vägen åndå,
då Kinnarp vann matchen mot ett ihåligt Karleborg med klara
3-0, 6 man saknades ur Kinnarps ordinarie laguppsiöllning, vil-
ket å andra sidan frsmhäver reserv€rnae goda sånäärd

_ 
Bengt "Blecka" Georgsson blev tvåmålsskytt och det tredjc tlll-

skrevs Tomas Carlsson. Tommy Fredrikseon, åradebuterende i
Kinnarp, imponerade och var tillsommans med nyförvår*et från
Nonaharnmar - Roger Gustavsson - lagbäst.ar Sr"p4fd
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MED FT OCH S/
TILL T]LRICEHAM]Y

Upplyftande verksamhet vid Slutarps station

Vad gör han nu då undrar Astri? Jo, från en liten plattforn:
vid Mönarps kanal'fäller rälsbussföraren Gunnar Nilsson
bommarna över landsvägen Slutarp - Mönarp.

Järnvägen Falköping - Ulricehamn är inte 1ängre vad
den fordom varit men än rullar trafiken i en viss omfattning.
FT:s utsända var häromdagen med på en resa med rälsbuss
mellan de båda städerna för att se och"höra vad som är och
vad som en gång varit. Trafiken sköts nu som enmansjobb
av rälsbussförarna och på bilden ses. rälsbussföraren, kon-
duktören och stinsen Gunnar Nilsson fälla bommarna över
vägen Slutarp - Mönarp. Reportage på sid. 12 och 13.

Gustav Gustavsson I

Slutarp är en av dem som

mvcket aktivt kämPat för Ulrice-
ha-.rrb"rruttt kvarvarande. Han'1.

säger till FT:
- Det går inte att successivt läg'

ga ner hela jårnvägsnätet På det
här sättet. Följden blir att de små

samhällena tynar bort' Dessutom
år det ju ren kaPitalförstöring'
Jag vänder mig mot SJ:s PrisPoli-
tik som gör att folk slutar åka tåg'

Det år ju ett ökat åkande som. ska

tåcka kostnaderna och dettå kan
ske endast genom att göia det
billigard att resa. Man kan inte
bara försvara sig med att det år
för få som åker tåg, för även På
bussarna är det få Passagerare i

dag.
Gustav Gustavsson har motio'

nerat till den socialdemokråiiska
partikongressen i saken. 197f bi-
fölls motionen och den har nu
gått vidare till partiets riksdags-
män som han hoPPas ska griPa

sig an ärendet På allvar.

SJ har gjort stora rationa-
liseringar varför vår rälsbussföra-
re Gunnar Nilsson fiek sköta det
tredubbla jobbet, förare, konduk-
tör och stins. Om han dårför upp-
bar en tredubbel lön är oss obe-
kant, men snart fick han som stins
fälla bommarna i Slutarp. Detta
skedde strax efter passerandet av

Mönarps kanal, som denna das
. inte hade någon srörre trafrk. på
en liten plattform fanns en manö_
veranordning och härifrån kunde
hr Nilsson fälia bommarna hos
Bror i kvarna, d v s det ställe där
järnväg och landsväg korsar var-
andra. Dessa bommar kunde se_
dan lyftas från Sluiarps station
och så förflöt hela vår resa med
lyftande och fällande domar, för_
Iåt bommar.

'=-.i^_ 
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.. Flår. SlutaSp till Kinnarp
ar det inte många minuters resa.
men även denna station ligger
tom och övergiven. Annat var det

, förr i tiden då torvströbalarna
sakta gled fram på sin linbana

.a
från Karbo mosse till det stora la-
gerhuset vid Kinnarps station för
att sedan lastas i jåirnvägsvagnar.
Torvströindustrien på Karbo
mosse är ungefär jämngammal
med järnvägen Äsarp - Falkö-
ping.

Snart lämnas Kinneveds soc-
ken till förmån för Smula och
Åsarp och vid Smårörsvågen sig-
nalerar rälsbussföraren, men om
detta var för den kommande
Bredenevägen eller för att hus-
mödrarna i nårheten skulle sätta
på ll-kaffe blev aldrig utrett.
Järnvägen har annars spelat en
stor roll som tidmätare för lant-
brukarna i trakten, en buss var
kaffesignal på förmiddagen och
en på eftermiddagen, ett tåg för-
kunnade middagen och ett annat
mjölkdags på kvällen.

Kirinarp sakrrar nu betydelse som torvströterminal


