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Annu
skj rrt-
stopp i
Kinnarp

Eleverna i klass 2 B i Kinnarps skola funderar över en examensfråga'

Trots fritidsnämndens något
provokativa protokollsskrivning
vill hälsovårdsnämnden ännu
inte tillåta,skjutning i Kinnarp.
Nämnden beslöt vid onsdagens
sammanträde att bordlägga frå-
gan i väntan på resultat från bul-
lermätningar.

- Allt sunt förnyft säger ait
man inte kan ha en skjutbana
rnitt i ett samhälle, säger hälso-
vårdschef Rolf Asplund. Den här.
ligger knappt I00 meter från be-
byggelsen i Kinnarp - i Tida-
holm har man heta-diskussioner
om en skjutbana en kiiometer
från bebyggelse. Om en enda
person klagar på bullret och vi
gör mätningar - som klart kom-
mer att visa för höga bullernivåer
.- måste något göras.

I fritidsnämnden konstaterade
ledamöterna att skjutbanan fun-
nits på platsen i minst 40 år utan
olägenhet och att bebyggelsen
inte kommit närmare även om en
förtätning skett. Fritidsnåmnden
vill att hälsovårdsnämnden skall
redovisa vad som förändrats på
senare tid beträffande skjutba-
nan och precisera vilka åtgärder
som måste vidtas för att banan
skall godkännas för skjutning.

I KinnarPs skola höll man för
andra året en gammaldags ex-

amen. Varje klass träffades i sitt

eqet klassrum. som dagen till ära
piytts med en mångfald som-

marblommor och där den svarta
tavlan dekorerats med färgglada
'teckningar' Föräldrar och andra

anhöriga hade bänkat sig i klass-

rummen, där de åhörde barnens
'examensfrigor' sjöng med i de

traditionella Den blomstertid nu
kommer m.fl. sånger samt lYss-

nade til sketcher som med

inlevelse framfördes av de unga
aktörerna. Denna sista dag före
sommarlovet hade man endast

två lektioner med rast emellan,
då atla tumlade ut På skoigården'
Gottepåsarna, som hör till dag-

ordningen, kom till flitig anvånd-

ning och många fotografier togs'

Solen lyste välvilligt under raslen

för att strax dårefter förmörkas
av kraftiga skurar och hagelbYar'
Solskenel återfanns dock i ansik-

tena på barnen, som i blicken re-

dan hade alla sommarlovets här-
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Culdlaget -68 möter
&rets fy"n-giing!
Det blir loppmarknad på Kin-

nemo i Kinnarp på lördag med
Kinnarps IF som arrangör, och
bland arrangemängen finns en
match mellan guldlaget, som
vann--div. V 1968 och då gick
upp i fyran, och årets div. IV-
lag.

De båda har mönstrat föl-
jande laguppställningar:

GULDLAGET -68: Stefan
Johansson, Torgny Johansson,
Kjell Johansson, Anders Ek,
Bo Johansson, Tord Torstens-
son, Bo Ivarsson, Flemming
Torstensson, Håkan Karlstedt,
Karl-Gustaf Ahl, Conrf Qvist,
Staffan Nielsen, Gijte Anders-
son, Kjell Ahl, Bengt Georgs-
son, Klas-Göran Göransson,
Bengt Persson.

Samling Kinnemo lördag 10.

Lagledare blir förstås Marthel

Johansson.
Ånrts KIF-LAG: Arne Ek-

bom, Tomas Carlsson, Tommy
Fredriksson, Benny Carlqvist,
Kenneth Palmqvist, Jonny
Karlstedt, Thomas Westerberg,
$oger Gustavsson, Torbjörn
Äkesson, Berne Svenssen,
Kent Bengtzon, Roland Jans-
son, B.-O. Engstrand, Roland
Moberg.

Domare blir Karl-Erik Ema-
nuelsson, Trådet.*

Det här blir säkert en under-
hållande och kul match. Det
tycker vi att inte minst 6&lagets
uppställning lovar. Få se, om
"Blecka" och Conny Qvist kan
ulnyttja sina kunskaper onr
spelarna i dagens KIFJag så-
pass att de kan föra sitt lag till
seger. . ,

[Yy hembygdsförening 
,

öuertar P aruds hus?'!f6

som uppfördes på 1750-talet och
som genom testamente kom I
Kinneveds församlings ägo 1974,
skall försäljas. Men det har vant
flera turer kring den gamla kul-
turbS'ggnaden i Kinnarp innan
beslut om försäljning togs av k1'r-
kofullmäktige häromdagen. Man
beslöt att fastigheten skall Iör-
säljas, men försäljningen skall
uppskjutas i tre månader sä att
en ev. nybildad hemb5'gdsför-
ening i samhället kan ör'ertå
byggnaden och rädda den åt
framtiden.

Församlingen har riktat en för-
fråean till kulturnärnnden orrr

tigheten. Kulturnämnden rekom.
menderade i stället att en hem-
bygdsförening bildas i Kinnarp
som kan ör'erra huser och rädda
det för frarltidem.

Häromdaccn eiorde ledamö-
terna i k5r[ofuilääktige en oku-
lär besiktlring av huset som ligger
ett 100-tal meter bortom älder-
domshemmet i KinnarP. Därefter
samlades k.vrkofullmäktige På
Kinnarps pensionat där majorite-
ten ansåg att huset skall försäljas.
Sa blir der ocksa och nu är det
församlingens förhoPPning att
huset kornmer i en n5'biidad
hembygdsförenings ägo
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2-0 FOR
STUTARP

Det var en föga njutbar till-
stÄllning som speladee upp på
Tångavallen lördag eftermid-
dag, då Slutarp tog en något
turbetonad seger övei Edsvära
i division Vl-fotbollen. Spelet
förstördes av de ideliga offside-
avblåsningarna och därtill
munspel'ades det i stor ut-
eträckning, Detta gav domaren
anledning att visa upp det gula
kortet fyra gånger, och lagen
fick två varningar vardera.

*
Hemmalaget hade evårt att

komma upp till något ordnat
spel och det var meet individu-
ella framstötar av Roger'An-
dersson och Tommy Skoglund,
Dessa körde dock fast i Edsvä'
raförsvaret. Vid de iillfållen
man kom till skott var deeaa då-
ligt riktade. Henrik Lindrorh
var genom sin snsbbhet ett
orosmom€nl men han hade
evårt med inlåggen. På mitrfäl-
tet jobbade Christer Stenqvist
trra och I'fytbachslinjen går
bästa 'betygen till Kjell Kar-
etedt och Ulf Karl6n. Den eena-
re var en av de bättre i laget.
Målet vaktades med framgång
av Bengt Andersson vilken ha-
de betydligt mer att göra ån
kollegan i motståndarmålet.

Edvära-laget ordnade rill en
del farligheter bl.a, skott i mål-
ställningen och ett pa.r frö64n.
de skott utanför. Jan-0lof Her.
msnaaon, Christer Strömfeldt
och Mats Jacobeeon vgr de bÄtt.
re i laget som etundtale viesde
tendenser till gott samspel.

De båds målen kom i 9re mi-
nuten aY första respektive end.
ra halvlek. Det första på en full-
rråff av Dan-0la Sond6n utifrån
högerkanten. Det var mstchen
absoluta höjdpunkt!

Sedan var det faktiakt gåater-
na öom hade der farligaste
chaneerna, med avbrott för etl
enial reeultatlöea hörnor för
Slutarp.'Andra målet föregicke
av en friepark och ett enkelt
ekott från Ton) Skoglund ,re-
sulterade i 2-0. EdsväramåI.
vakten som i denna halvlek var
ute och eeglade vid ett par till-
fållen tappade bollen eom rul-
lade i nöt.

I fortsÄtrningen hade gÄater-
na ett par tillfdllcn till reduce-
ring i en match eom tenderade
att bli lite grinig på slutet,

Domaren Kjell-Äke Magnus.
son från Skövde rar vålplace.
rsd vid aina offside-svblåa-
ningar och kan ges ett gott be-
t)'9.
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Ifuset öaertändes snabbt och brandtnännenfickinrikta sig på att rädda ettintilliggande hus.

ffiKinnarpshus
totalfiirstiirt i brand

F.d. gamla post- och kommunalhuset vid Hassla i Kinnarp totalförstördes vid en häftig
brand på onsdagskvällen. Huset som stod obebott och som skulle rivas under sommaren
var snabbt övertänt när brandkåren kom till platsen och man fick inrikta sig på att pridda
ett bostadshus som låg ea 20 meter från det brinnande huset. '1$-;',

Brandorsaken misstänks vara vårds- ärendeochsågdåteckensomtyddepå giftintetillspillo. l

löshetmedeld. att någon eller några uppehållit sig i Branden dyntes vida omkring och
Börje Våring, vars far Hilding äger huset. . lockade många åskådare till platsen.

fastigheten, vär ute under Oage"n i"ett Några större värden gick enligt upp-

Brand, i l*inno;rp t'tle- lrÄi lj

aa

ALDRE TRAI{US
LADES I ASI(A
En gamrnal träkåk brann på Det var strax efter klockan

onsdagskvällen.ner vid en has- halv nio på onsdagskvällen sorn
tig brand i Hassla, Kinnarp. grann€n Håkan Silvander ring-
Huset var obebott och såvitt tle brandkåren som snatrbt fick
man vet fanns inget värdef,ullt i branden under kontroll. Det
det, Hilding Våring, sorn äger var aldrig-någon fara för bo'
huset och som har sitt bonings- ningshuset.
hus ca lO meter därifrån var på Vad som orsakat branden vis'
Eemester när branden inträffa- Ete man inte på onsdagskvällen.
de.



Kinnarps IF:s traditionella
loppmarknad så hår års hölls på
lördagsförmiddagen, Som vanligt
var det rnycket folk som drogs till
Kinnemo för att göra fYnd, Pruta
lite här och var och prata med
vänner och bekanta. Som vanligt
hade arrangörerna dessutom tur
med vädret.

Det har blivit något av en tradi-
tion på senare år med denna
loppmarknad när klubbmedlem-
mar ställer upp och jobbar och
när ortsbefolkningen går man ur
huse för att leta fynd bland Plast-
mattor och kopparsaker, för att
kasta pil och iör att umgås i stör-
sta allmänhet i gröngräset en
skön lördagsförmiddag i juni mL
nao,

-o-
Och nog kunde man göra fYnd

om man var på det humöret!
Framför allt gällde det de kon-
torsmöbler som stod uPPställda
till allmänt beskådande' Dår
fanns skrivbord och öokhYllor,
fåtöljer och andra stolar att få till
överkomliga priser.

-På stånden i övrigt var den en
salig blandning av garnla vecko-

*tidnidgEr, trasmatttiilr" tiähingit:'
overalle!,och,kasettband.' flidare
fanns det begagnade TV-aPPaia-
ter, säugar och soffor.

FALKÖPINGS TIDNING Tisdagen den 20 juni 1978

FRöKIND E!,

o'Allt rnellan hirnrnel å iorfl'

Lnppmarknad,
p& I{innemo

Nils Äxelsson funderar på hur många kronor skålen är värd' Bred-
vid honom har Anne Gustafsson och Veronica Green fiskat upp
frukt av plast ur den innehållsrika pappkartongen.

Man kunde också roa sig med
art kasta pil .'ller ftirsöku vinrra
på chokladhjul.

Det som inte såicles under själ-

va loppmarknaden auktionera-
des ut efteråt.

Men det fanns andra aktivite-
ter under dennajunilördag bland
barn och högtalarmusik' Hund-
klubben gav en liten upPvisning.
Hussar och mattar fick visa uPP

vilka väldresserade hundar de
hade.

-o-
När dessa lämnat fotbolls-

planen intogs denna av två fot-
bollslag. Den ena elvan var årets
modell av Kinnarps IF men mot-
ståndarlaget var - 1967 års guld-
lagl Nir gällde det att visa att fot-
boilen gått frarnåt de sista tio
åren respektive att gammal är
äldst. Man spelade 2x30 minuter
och i halvtid ledde 1978 års lag
med 3-1. Men i den andra halv-
iekerr lyckades "gubbarna" både
reducera och kvittera. Det sluta-
de säedes 3-3.

I pausen kunde man se en flyg-
uppvisning. Det var modellflYg'
klubben Blue Max som förevisa-
de med två radiostyrda modell-
flygplarr i luften.

Sammanfattninsvis kan sägas'äit arrangörerna var nöjda ef-
täi€t: Mdn hade som vanligt tut
med värllet och publiken ström-
mar troget till år efter år. Sam-
manlagt fick man in ingefär
10.000 ht'.

PB
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till T&ngar)allen

Slutarps IF stod På midsommar-
afton som arrangör-för festligheter
för i första hand samhällets invåna-
re. Samtliga barn fick åka i lövade
vasnar efier traktorer från Samu-
elsions till festpiatsen Tångavallen'
Där väntade lekledare Bengt
Fransson och till lekarna sPelade
Håkan Silvander dragsPel. Han
underhöll även senare under fes-

Traditionell midsommarfest lira'
de man oå Frökindsgården under
midsomrnaraftonen. Med flärskPo-
tatis och sili till luhchen, efter att
först'"&t"ööh gjott klaf ' rnidsoril-
marstången i trädgården staltade
man. Franr .på eftcrmiddagen var.
'äät'"å'aäeiibr kaffe och tårta' in-
nan man iatte igång med dans och
lekar runt stången.

Nästan 100 Personer hade sam-
lats, når föreståndare Siv Gus-
tavsson och bitr. föreståndare
Eivor Sigfriclsson med personalen
biöd till bords På de hembakade
låckerheterna. Och precis når kaf-
fet var avnjutet, bröt solen fram ur
molnen, oeh dansen kunde Pro-

ten. som bjöd på olika inslag. Bl.a.
visade "Bror i kvarna" hur det går
till att gå runt i en halvskäPPa.
Festen blev livligt uppskattad och
många uttryckte önskemål om att
festen blir en tradition. Slutarp har
ju tradition som festplats på mid-
sommar, men under senare år har
det inte ordnats några fester.

I lövade vagnar gick farden till Tångavallen'

ö;

.$r,

,tE-a.4
'1."''

q/.:

,rr

ffi$g#;',$P-f : r,:u.-......, .-a1:',. ',.. . '':': .'*r
Eivor Sigfriddson ser till att Romil Andersson och Hannis Johansson
får smaka av jordgubbstårtan.

gramenligt .genomtöras i träd-
gården. För musiken svarade Bror
Johansson, sorri med sitt dragsPel
angav tonen till leharna.

Tidieare under veckan hade

^rn pä Frökindsgården ordnat en
grillfest, där peusi'onären Nils San'
fredsson svarade för underhåll-
ningen med sitt dragsPel, och i bör-
ian av månaden hade man en dag
?öretagit en utflykt till Bottnaryds
kvrka. Vidare besökte man Mullsjö
fritidsgård, där man åt lunch.
Hemfärden gick sedan över Habo
och Tidaholm. Ja, det är tätt mel-
Ian aktiviteterna för de gamla, och
det gäller att hänga med i svängar-
na.,.
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Benny-Carlqvist krutar på mot Törebodamålet omringad av motståndarspelare' FoTo: STAFFAN WIL-

JENGÄRDH.

INHOPPARE
AVGJORDE

Andra halvlekens spel blev
bättre än den första Töreboda
blev bättre och bättie, medan
Kinnarp .fiek ali svårriie och'svå-
rare. f'aktum vaf at 0-0 måste
känts som en framgång för hem-
malaget, men så blev det nu inte.
I den 31:a minuten grusades des-
sa förhoppningar, då pigge in-
hopiraren Lars Johansson kom
igenom fri med Arne Ekbom. Ar-
ne räddade det första skottet
med retur som påföljd. På retu-
ren sköt Nonne Fäger och Arne
kunde åter inte hålla bollen, utan
Lars Johansson kunde sparka
lädret påpassligt i måI.

Det var också bud på 2-0 för
Töreboda, då Tomas Carlssons
för lösa bakåtpassning så när
snappats upp av upprusande
Hans Weidenmo.

THOMAS - DOWN
Thomas Westerberg

som avgiorde förra matchen mot
IFK Hjo var inte vän med bollen
den här kvällen och det var väl
dårför Kinnarp fick så lite uträt-
tat frar,nåt. Thomas kusin, Tor-
björn Äkesson, borde kommit in
tidigare som avbytare, det gav
den kvicke l?-åringen fint bevis
på. Godkänt skall också Kent
Bengtsson och Roland "Lollo"
Jansson ha.

Stig-Gunnar Johansson, mål-
vakten, samt backlinjens Per Lil-
jebäek och de pigga inhopparna
Lars Johansson och Peder Hum-
menhieim var Törebodas främsta
korf

.; Bra:iloriiHie ver Ingvar Bergsteir,
Giitene.

HÄKAN

Westerberg hade var sin chans i
Törebodamålvakten Stig-Gunnar
Johansson till att göra en av
många hörnor. Dessutom notera-
de vI eti fräsigt skott för backen
Tomas Carlsson i den 13:e minu-
ten.

Initiativet gled som sagt sedan
mer och mer över På Töreboda.
Laget kom upp i fina anfall
st64tal:. Fina chanser uPPstod,

sedan det plottrats på tlera lotrer
i kinnarpsfiirsvaret. Så i den 15:e
minuten, då Arne Ekbom i sista
stund fick kasta sig framför Yng-
ve Fägers fötter, efter det att bol-
len inte sparkats bort från det
farliga området. Samma visa
upprepades fem minuter senare,
då Tommy Hovbjer fick ett fint
läge, då såväl Conny Qwist som
Tony Persson skulle dribbla av
en man för mycket

eÅLxOprnes rlDNfNG Torsdagen dan 22juni 1978

Kinnarpsl'otbof len g träna-
re Rune Larsson hade kal'
kylerat rned nio poäng efter
våreäsongens slut. Nu står
laget på åtta oeh dettå 6e-

dan Töreboda - torsdagens
Kinnemogåster varit
fräcka nog att ta med sig.
bägge poängen hem efter
en I -O-vinst. I paus var
etällningen mållös, O-0.
Därmecl gick också Törebo'
da upp på samrna poäng
sorn Kinnarp och rroligt är
väl atr de här båda lagen
kornrrrer att kriga rned var-
andra vidare i höst.

KinnarP har haft eu motig vår-
säsong. Skador lrar drabbat
tset."men just nu är i alla fall
lalet intakt, så när som qå Ken-
ttJttr Pat-quist, som inte kom till
spel den Lät ktällen. Matchen
Åot Töreboda skulie ge KinnarP
mer fast mark under fötterna var
meninqen, men så blev alltså inte
fallet. KinnarP sPelar smånätt
och riktigt trevligt lårrga stunder,
men den-rätta tYngden i anfallen
saknas tyvärr. Så ock ilen här
kvällen.

BÖRJADE BRÄ
KinnarP började de bägge

halvlekarna ttvcket bra, men allt
eft,ersom, blev också tireboda* 
så mvcket bättqe, Man var döt
aggreiir"re lagät och KinnarP

" hade svärt i fösvarsleden att få
undan de pigga kedjespelarna i -gästlaget. Det blev oftast paniks-
parkar och såväl Tony Persson
som Conny Qwist - de två mitt-
backarna - dribblade upp med
bollen, istället för att försöka
spela den. Sådant höll på att
straffa sig vid flera tillfällen. ..

NåväI, hemmalaget började
matchen fötroendeingivande.
Benny Carlqvist och Thomas

Kinnarps
penslonarer
p& solig
buss utflykt
Kinnevedg Rödakorskrets hade i

lördaes sin sedvanliga pensionårs-
i"r".-M.n startade vid Frökinds-
iå"äe" i KinnarP och reseledaren
furan Andersson hälsade ett 40'tal

nensionärer välkomna På turen'
' Resan gick över tferr$unga'
Vårgårda och Alinåsås till Näs
Sloö der man giorde ett uPPehåll'
Här besågs bl. a slöjduts$llningen'--dedatt-gi"k 

resatt videire till Lil-
leskogs sliftsgård där man avqiöt
kaffe och hembakat bröd. Det sma'
ilåJe -yck.t bra och alla åt med
qod aptit.- Unäer kaffesamkvämet beråtta-
de föreståndarinnan bl,a, om stifts-
eårdens tilkomst,: 

Som brukllgt är delades det ut
biommor tili ulflvktens åldsta delta'
qare. Denna gång var det Edit An'
äurssot, 89, och Karl Thörn' 9l'
som fick mottaga denna hYllning'

I soligt lördagaväder gick pensionärsresan från-Kinnarp i lörda$:' På

iiiJåfr't"u fr"v reseleäarutt Gö"an Andersson, Brita Wilgotson' Viking
Pettersson samt Nils Johansson.

Martin Ahl framförde pensionå- för att berika-resan och det var

rernas tack i varma ordalåg' nöjda och glada pensionärer som--Få--f,ärnr"r." 
berättadJ resele- åiÄrvande iitt Xititta"p på lördag-

dåren om allt sevärt under färden, s . eftermiddagen'-"b;;;;; vådret giorde sitt till PB
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På bilden intill ser ni en av

de sammanlagl toh conlainers
som tidigt På torsdagsmorgo-
nen lastades På jdrrrr'ågslagn i
Kinnarp. Titta noga På bilden!
Längsl uPP till ränster På con-

tainern ser ni troksläverna
CCCP. Det är de r;-ska tecknen
för bokstsvskombinationen
SSSR. Åtminstone alla ishoc'
kelränner Yet då genåst att det
år frågan om Sovjetunionen'

Ett förargelsens hus för-
svinner. I dagarna rivs den lör-
fallna byggnaden på Slutarp
Odesården som stått tom och

påtagligt och de tidigare ägarna
fick flera föreläggandön av bygg-

l"tlg- o+-0i"
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Till det landet ekall dessa

containers gå' De innehåler en

leverans från KinnarPs Kon'
torsmötrler till det etora hotell'
b1-gge i Leningrad som Skåns-

ka Cement har hgnd om' Slut-
arps Kök har vidare bidragit
mecl köksutrustningar och gar'
derober'

Affären för KinnarPs del rör
sig om ca 350.000 kronor och.
volp'mmässigt blir det' ungefär
3O0 kbm. Totalt sett för Skåns'

ka Cement gäller det ca 500
Filj.

Hotellbygget betecknas som

etr nyckelbygge och skall vara
svslutat under hösten 1978.

Sista vecksn innan man gick
på semester levererade man
dessutom till ÄSEÄ i Madrid
för uirgefär 100.000 kronor
och man hade en leverans till
England i samma storleksord'
ning,

NL'RIYS ODEGARDENI GöttäX""idssons
3O-åriga
distriktsrekord
slaget !

1948 gtötte f.d OS-femman och FT-skötd"
vlnnaren Gösta Arvidaron 15'95 i kula. På
den tiden var det etl topprosultat på det na'
tionella planet, och har så vsrit öven i dl'
gtriktesammanhang ända fram tills i tors'
dagr. Då rtötte nänligen Yngve Vallander,
Broddetorpebo gom tävlar för IF Hagen
16.10 vid tävlingar på Slottaekogrvallen I
Göreborg och olog dörmed Göcra Arvidaeons
30 år gamle dirtriktsrekord!

nadsnämnden i Falköpings kom-
mun utan att någonting hände,

Så köpte kommunen den skrä-
piga ladan och man vilar inte scm
det heter på hanen. Klartecken
till stora sk-opan och Ödegårdens
ladas saga är all.



t'rån laucl.qr'åigen rneXlan Siut-
aqp och lt{önarp cer rnav! [!u]spår
på en'gråsbevåixt våg aöderut.
Långt hort6 ijver rnosgvidden
ilkymtar mar"r ett ladugÅrdstalc
nclr en röd i6tugo. fle flesta som
reger fjå landsvåSen rnårlcer inte
att €lår ligger err liten gård, så

{års3,nt år de:i irrFassåd i land-
alt.apet. I'ötrjei' rnan vägen fnaqr,

'xh lqön salitcl bver mossrnårken,
når raan gåndrsplanen och hittar
erl oas rnitt i clet vldstnåckta
n'msslandnkapet i vilket bland sn-
nai Miinarps rncrgae i västen in-
går.

,t den röda rtugan bor fru Änna
Johansson, ?$ år och I'ontlarande
alutiv jorcXhruhane. Dår, kiiome-
tprvis {iån annan beh}'ggelae,
sköter tron eina två kor, slna höna
onh hu'hållasrisar.

-å

i'å gårilnl, bor också sdtrcrnå
ISror och (Xtieta, gom arbetar i
derr ynickeLil'abrik Begravnirrgs
förerringen I'orius har i Faikö-
grirrg, l'å kvÄllår oilh på trediga
dagal h$iilper de tiil rned gårdens
rkiitse!. I{öskörden han görrerna
klaråt å\r ajålva och för opann.
rnålsskörden anlitar marr hjålp
t'nån rrågoll som har en trösl(a,
$panm"gåle,n iörvaras i ftvErrlen
oclr ilår hi{nitar men rnjölet allt
efter behov.

Till gfrrden långt ute i ffiosåe{r
leder sosl sagt inte någon grus-
våg orh inte heller någon elled"
ning. fllter, rnan uaknar där-för
inte nrsrderrr& hekvåmligheter
tlatr kontahtsr rned orrrvÄrlderr.

}trå sor$rrlaren kan bröderns
köra frarn rned sin bil till gården
rnen på vintern är vågen ofta
oi"arbsr, kanske igerrmöad, når
cie korrrr0er hrenr ei'ter alhe{etg
slut. Då fiar cle liist problernef på
et{, r}rektiFki 8åt0 * de har garage
|.rtlrle ute vicl landsvÄgerr och
iiarurne vid går:den. Når vågerr
iir oi'rsrukornlig anvånder de ga-
rnget vi<i iirntlsvågern och går den
ki!.!,i[:irlr]ångs vägen henl.

*

par skldor och på dern åken horr
nu ut till iandsvågen rrår snön lig-
ger djup. I{on har också fått en
liten plrlka ocfu på clen.drar hon
hgrn varornå hon våvit oeh köpt.
lngen dålig prestådorl av en ?&
åringl Foet oeh varor hrukar hon
hårnta i $ilutarp och eiit ilr e.let etf
par kllorneler.

*
Anna Johaneaon har fåti stu-

gån renoverad oeh det år hon
glad åt. llela etugan har nyligen
brådfodr$ts och rnålats, sorr sig
biir i rött rnerJ vita knrrtar och
föngter. Arhete! utlörclea av trs
söner, ile tråda hen:mavarande
sarnt $lon, eoro är verhrniistare
på l'albygclens Våveni i $lurerp,
Sonhustrun ahötte rnÅlningen.

*
Reparetionerng av r*err ilollgen

över hundra&riga oxugan skedde
rned Prietet och hAnsYn. Inga Per-
epektlvftinater fick förfurdra r,rtse-
endet trtsn rnan lyckaries fA fram
fönster i den stilen

hÄeterna" Den hör. bil{94." är

.,}

;

med hiö,lp av snickeri{abrken i
Skånunr, Grolanda.

Det år gott orn blornmor kring
stugan. En del är fl.enåriga våxier
av den typ tiom paggar så våi i
miljön: pioner, blågull, rudbee-
kior, kqttosl., liljor, Ettårigri våx-
ter drlver rnan iram i egna våxt-
hus och dår odlsr man oekså to'
mater och gurkor. l4an har också i
odlingar av liår, andra Eröllsakar 1

ooh potatis, 1

.*
Få gåreien har men rdimllgen

ett ganrmaldago uren nstrrrnåre
och aåkert Funt sjAlvhushåll'
åven om de'i kostar Anna.Iohan.s-
son och hennes söner en hal del
erbete.

-' Bara en år tiisker så går
allt, såger Anrra Jobanssan qch
det rkulle kurtnå r'ara nåStrt åv
valspråk {ör trer'ne. Serian horl
köpt. gårctren för 25 år Pedan'
skötte hou inte barq den, i Etor
utstråakning genonr arbete n-red
pina hånder, utsn tron stådade
ocksÄ g:å flera ståilerr I 6rarrn$ke-
pet. Men niir hon blev Perteionår
för. mpr än åtta år Fedan ehltede
hon rned stådningjcr!. Då lönade
den eig inte l![ngre, tYelite hon.

.' Att vi raknar elek-trilh

strönl är inset Problem, eåger

A,rrna Johanscon och hennes Sö"

net. Det pkulle bli för dyrt att clra

Iånga lerlrringar til! gården, det

61ii 5111igaro och går rnlnet llka
bra med gueol, sorn man snvån'
der tlXl belvsning och ttll lrokplat'
torna, Gasol Eer eti bra [ius' nål'
tån båttre ån elektrieiteten' Un'
der den vålbevarade sPiskuPan

n'red prycllig hylla at&r en jårn$pia

som rrchcå lcan anvBrrdas. UPP'
viirurningen sher" med vedeld'

ning. 'tV har man också' en b'at'

teridriven. *
Till 1ör ett år siedart hade Anna

Johansson tre kor. $fteraom
lranlfari("11 iiver nttrggen itrte är'

nhgonling för ttrngu n[ölkbilar
eåpår'erfiele man nrjölkon hotrtnrå
rnecl' eil traneJcb{ven cepfrrator
och aedart. hårtrerde rrrån snlör av

rrrådder, tnet.l etr dito hunddragen
f,ärnt. Srrtöret förbrukades i

lrtort sett sv farnUjerriedl{immår'
nil.

;*- :"

. ,,i r ,f,r{' .'{ i -*
r i:'

Änna Johansgon rned st'jlrerna Eror och Gösta frarnför den röda etugan och det blomgierFrydda Sårdstunet'

Skitlor år också ett trra t'crrt-

ekaifningsrncdel n$r rnan hor i
vågltist lnnd. '[.'ack vare dem trlir
irte heller Anna Johsrtseon
lgr:rmrröael, Nlir hon hlev åldre
iyckte hon det trlev årbetsemt stt

,. Vid potatisplockning förr i ti-



fu>
Nu har Anrta två kor, som kal-

var vid olika tider på året så ait
man har jåmn tillgång till mJölk.
Den rnjölk som inte går åt I huo-
hållet anvånder nran Eorft foder
åt grinarna eller till en gödkalv då

och då. MJölkningen olcöter Anna
ejålv, dag efter dag.

Tånk att det forlfarancle finns
folk eom kan konsten att mJålka
för trand, Eeparera och kårna
arnörl Sådant trodeie rnan var
bortslörnt blarr<l lantbrukarns ef'
ter ella ratiönåligerlnEar.*

För kontakten nted Yttervårl-
den har rnan tolefoir, Men det
korrrsrer ockeA hit folk ibland rå
lpoleret leVer vi into, aåger,{nna,
Sårahilt Bedan Bror hlttarle på ait
börje laga klockor, kommer det
ofta besöhare, Han börJade laga
elna egna klopkor fd!'st rnen 8e'
dan epred eig rYktet och han får
ofta in kloekor för' legning' Det
ertretet pyasler han tned Ponl
hobrhy, på vinterkvällarng meat.

', *
Hur ganrmal etugan år vet l\n'

nå inte riktigt men över hundre
år lär den vEra. De Etöra hång.
björkarna pÅ gårdePlanen sålgt

vsts Plånterade för ornkring
hundrs år eeden. På fiArdeP bod-
de ttdigare en hunin t[l PåFPa,
herättsr hon. Kuainen hette
Kielherg i efternarrrn aQh därför
lcållgrlap ,, gtållet qfta tön ffieil'
berEstarp6t,

Gårtleir år bildad av on tidiSare
uarnfblllghet och kallau egontligen
$iggagården efter €n av deltgar-
gårdarna I eerrf&lligheten, ,\v
Kjellbsrga efterlevanele köPte
Ålrns stAllet lS5S, sedErr horr och
funiljen tldigare btukat stönre
gArdar på olika håil.

*
I gården på nrooserr hsr nturt

det t:ra. Uliölk, kött och ågg har
ruan från gården, llksom Potatl*
och hårllEt fåreka grönsaker från
de egna odllngarna. Gården llg-
ger på en litcn åBslutlrrlng med
höga vArdh'åd, Utelkten år vi<i-

stråckt över moss&rnar ånd{r mot
Åll*b*rg och l\itröeoeberg. trngu
truller slör lugnet och luften år
vå16öranele l'rt från Bvgaeer oeh
olierök. tlår ån gkönt ai,t \rers,

Ute på en liien höjdsiräck-
ning mitt i mossornrådet mellan
Mönarp och Slutarp ligger en
iiten gård, med iånga avstånd
tili. landsvägar och bebyggelse.
Där bor lantbrukare Anna Jo-
hansson, 76 år, och sköter orn
sina två kor, sina höns och hus-

hållsgrisar. Gånden är en liten
oas, långt från världens builer
och darnrn, och där har Anna
och söne:na Bror och Gösta allt
vad de behöver tack vare sjålv-
hushåll i garhrnal stil.

FT berättar om livet på går-
den i en artikel på sidan 6.

i
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ATT SKII-]TA ELLER
II\TE SKIUTA .

Det skjutstopp som sedan en
tid gåller för skjutbanan i Kinn-
arp kommer att finnas kvar i var-
je fall till augusti. Det säger K G
Ahl, ordförande i skytteför-
eningen till FT,

Det har som bekant varit lite
diskussiön kring den här frågan.
Enli4 hålsovårdschef Rolf Asp-
lund i Falköping har man fått in
tre skriftliga anmälningar. I des-
sa hår det klagats över buller-
skirningar. från skjutbanan.

Man $orde måtningar qch
fann då att ljudstyrkan låg på 70
decibel vilket inte är acceptabelt.

Nu har emellertid skytteför-
eningen satt upp ett plank och
detta har klart minskat stiirning-

arnÄ henar -Roli asplund. Han
anger siffran 50-60 decibel och
man skulle dårigenom ha kommit
under den gråns som gäller. Så
vitt Asplund kan bedöma kom-
mer därför Kinnarps skjutbana
att få ett positivt besked.

Detta gäller skjutning från 200-

metersvallen. Man vill dock åven
skjuta från 300 meter och kan
man ordna med en ingårdning el-
ler liknande bör det bli klar-
tecken även där, såger Rolfrdsp-
lund.

K G Ahl i skytteföreningen be-
rättar att man lagt'ner ett väldigt
stort arbete på att bygga plgnket.
Han bekräftar vidare att man
hoppas kunna skjuta från 3fl)

meter också. Man vill dock vånta
med ett eventuellt andra plank
tills man i augusti fått klart be-
sked huruvida de redan byggda
duger som ljuddämpare.

- Vi har inte råd,att bygga ett
andra plank. Det har kostat med-
lemmarna många timmars frivil-
ligt arbete med det första och vi
hoppas i så fall fA ett ekonomiskt
bidrag till nåsta gång. Men :vi

väntar som sagt tills vi vet säkert
att det första planket godkånns.

K G Ahl tycker det Är underligt
med klagomålen. Banan har fun
nits i 45 år. menar han. Allt hår
fungerat iå ,bra hittills, varför
plötsligt börja klaga?

FT har ocksA talat med några
som bor i närheten,

Gösta Arvidsson medger att
han hör når det s$uts på s\iut
banan men tycker inte att det år
störande. IIan har qiiilv inte lidit
av det, såger han.

Siw Bemerhag, Kyrliegården i
f(innarp, såger ockd att det hörs
men hon stiirs inte heller,

* Det är vål bra att ungdomen
får någonstam att ta vågen och
då får man ta det lilla obehag det
eventuellt kan föra med sig.

Siw Bemerhag tror att Kyrke-
gården år dår det hörs mest men
hon känner sig som sågt inte
stiird i alla fall.

En trede gtanne svarade på
samma sått:

- De respekterar ju kyrktider
och så vidare, så mig rör det inte
ett dugg.

Det var några röster ftån Kinn-
arp.'Nu återstår alltgå bara att
invänta hälsovårdsmyridigheter-'
nas beslut som skall komma i
augusti. Då vet vi om det skall bli
en fortsättning Då de 45 åren, 

"

9- o]- !

Det iir bl a denna måltavla det gäller när han nu diskuterer huruvi.
da Kinnarps skjutbana skall få användas i fortsättningen också. Den
hbrfunnitsi4Sår . . .

Gösta Arvidsson som driver en aIliir i n&irheten är inte stiird av
s$utbanan.

Siw Bemerhag år s$utbanans'.Lanske närmaste granne. Inte heller
hon klagar på bullernivÄn



FAIK vann dåtigt derby
hlu får Kinnarp svårt!

I)erbr-fotboll i l'alköping lockar rydligen inte längre' Ile
idrottsfester som vi såg fram emot innan div. IV'fotbollen
startade blir rner och mer avlägsna. I lörtlags hade inte
mer ån ett 150-tal personer löst entr6 för att trrevittna lo-

kalderbyt mellan FAIK och Kinnarp på Odenplan. Och
det värsta är väl att de här siffrorna kommer att upprepas i
de derbyrnatcher som återstår, frånsett rnöjligen de
gånger Il'K är enå parten.

Nåja, de som föredrog friidroti
i TV eller annat lördagsnöje,
skall inte behöva kärrna att de
gick miste om någon större fot-
bollsunderhållning. Det blev en
ytterst mager tillställning som
spelades upp mellan FAIK och
Kinnarp, två lag som just nu är
vid sidan av formen. Nu kunde
FAIK, främst genom en stark Pe-
riod i den andra halvleken, vinna
med 2-:1 (0-0) ch det är råttvist
med tanke på att de var hemma-
laget som under en kvart Preste-
rade den enda rejäla fotbollen
under hela matchen. Signalen till
uppryckningen var ett lednings-
mål för Kinnarp. Efter de! målet
kom således den fina FAIK-perio-
den som bidrog till att matchen
våndes från ett hotande nederlag
till seger för de röd-vita.

Sömnpiller
Första halvlek var ett riktigt

sömnpiller. Den fotboll så då
presterades var verkligen inte
mycket att hänga i "julgranen".
Inget av iagen lyckades spela sig
fram tili några rejäla målchanser.
Kinnarp hade kanske de bästa
kombinationerna framåt. men
kom sållan eiier aldrig nåra iiiii
FAIK-målet. itä

ter utnyttjade han ett grovt miss-
förstånd mellan FAIK:s inner- Segern är klar! FAIK:s nummer nio Morgal Emanuelsson konstaterar att hans nick går i mål och dårmed
backar Jörgen Danielsson och avgör derbymatchen.
Kaj-Maite Johansson som sprang
ihop, tog sig emellan de båda och
kom ensam med målvakten Sö-
ren Liuerskog. Ni som sett "Brec- - --- cenrern. per_oloi Morgan avsjorde F:iläffåtåråtlåT*jriö#"äi:ka" spela vef att han inte missat *ll,l1't^I115^cenlern' 

Per-oloi .{IK-h;ä; nul:ittring på fl.r soöket hela-hösten. Skador har.it.aå.nt läge, så ej helter äenna f:.{:,::*le säkert straffen ; 
-år'."r, f;;;"ii; riit .iu-.tå .p.,. crrabbat laset hårt i år och mangång, och därmed var 1-0 till "'i':'#l"j;'f;ed derta fick man Efter 20 minulei låg så segerbol- ;;;";ä"i:il;äå de som är

Kinnarp ett faktum' yuertigare b.H;; å;';";";;;;;; len bakom Arne Ekbom, ditftir-' ilä"t..'öåtä r.äti t*ii t.e"tr oa. i
Leirrrrommarreut äet sänge. t i":,b;ir."i,i*i"i:ä. åffiå*ä#:åT"",uåä?åTä :ii*J"'r" M;;iaf o'":i"t. t'op-

,",T$."ffi,*iru"n*;tm i:i'-L'r',:l.tfiå ',1'å:fl1,t;i:T iårämust rorsper ute.på uanster- o"å3å';;" 
Nls Larsson, skövde

FArK-håll. De började kåmpas en.sans rarano! ö;:;;:#;i;: Siil*"'lvrade 
in bollen och där #;;;ili';år-a*Jtuationer att

om bo'arna och speciellt Leif F:p pl".r3y" i:.ii t."i"ir,ä.ä" 9_o\.Yo'*"^" 
huvud upp och sat- ;;;åil*öiilt; br-". ;itFl".-

H:-å*'J:1T"*å il"y:i#t Hls:T+:1, 'r,ilf;+t l"$å?'i"1" 
,":9 ,Bsl.,,kii,il.i f#':m*l;.-llåäi:; 

"å:'å:försperet t1l den straff som skulle lerskog.. r'itt. 
"i.,""öii,rr;"t"i^ 

fti ::i:du" hår match' Båda lagen ;;; i;;;;;de åtminstone inte

ge rager r-_l srter rr_-J:äl: *l^S:1"-^*l*l.läilif,''+"L: 3åni;."å;t"'"iH:tå.1'ff',i,Ti ;;;];lå'i=p"r""""papt""-.
Leif rog sig fint-in.i "T"ffg[åd:! :-?:?l.it: "tter 

rrc* sa r,trn stn ganska kämpigr jusr nu. Särskilt



Kinnn,rp m&Lkalasud,e i d,erbyt

Thomas W. bleu fyrom&,Isskytt

Thomas Westerberg var dagens man på Kinnemo med sina fyra måI. Hår stoppas dock hans framfart av en Slutarpsförsvarare.

7-1 för Kinnarp i måndags-
i<vällens möte med Slutarp var
siffror i överkant, för riktigt så
stor skillnad var det inte mellan
de två lagen, som skiljs åt i serie-
systemet av två divisioner. Fram-
förallt giorde Slutarp matchen
jtimn i första halvlek men hjälpte
då Kinnarp till ett 3-0-resultat. I
andra halviek tappade Siut-

arpsspeiarna mer, men det var
aldrig frågan om någon direkt qt-
spelrung.

Thomas Westerberg lyckades
få bollel att rulla sin väg den hår
kvällen och svarade ftir fyra av
målen. "Blecka" Georgsson öpp-
nade med 1-0 efter drygt en
kvart och sedan nickade Wester-
berg in 2-0 efter 23 minuter. På

' Sormrytfl,rucl,ndring
,i Sf,uturp .,1+-yr.

Lantbruksnämndens fältvand-
ringar brukar vara välbesökta.
lantbrukare och andra tar til[-
fäilet i akt för lite undervisning i
jordbruk, att titta på hur den och
den gården ser ut samt att få lite
småprat om det ena och andra. I
tisdags kväll var det södra Fal-
bygdåns tur då en fäTtvandrins
var ordnad hos familien GunI
Britt och Leif Filipsson, Liden,
Slutarp, och med lantmästare
Lennart Hed6n från.Lantbruks-
nämnden som sakkunnig rådgi-

Enligt Heden finns det bara
bra grödor i Skarabqrg i år, Det
är att hoppas på hyggligt skörde-
väder. tantbrukarna brukar inte
ta ut några skördar i förskotr, der
är det andra som gör åt dem, och
en regnig höst kan spoliera vad

som ser bra ut nu. Men denna
kväll kunde man i alla fall glädja
sig åt goda skördöutsikter. med
cle förberedelser som iir gjorda
med gott sorrval. rätt gödsling
och ogräsbekämpning. Lant-
mästare Hed6n varnade för hav-
recystnematod och bladlöss. Des-
sa "åkommor" kan nu drabba
den fina grödan.

Utöver vårsäden som havre
och.kornfält, tittade besökarna i
sällskapet - som bestod av 36
herrar, 8 damer och t hund - på
vallåterväxt, en täckdiknine oäh
nyodling. På vallen diskuteiades
gödslingen efter skörden. Ingen
gröda betalar kväveövergödsiing
så bra som vallen. Efter det att
värdfolket bjudit de församlade
på kåffe,' blev äät en stunds dis-
kussion och flyghavrebekämp-

"Bleckqs" förarbete giorde Tor-
björn Äkesson 3-0 efter halv-
timman och när 40 minuter spe-
lats reducerade Måitin Lindroth
titl 3- 1 som blev pausresultat.
Westerbergs målkqyalkad i and-
ra halvlek böriade efter två mi-
nuter med 4:1, fortsatte med
5-1 efter 13 och 6*1 efter 29 mi-
nuter. Benny Carlqvist avslutade

ning. Flyghavren är ingen ny plå_
gl:P.u"n. omnämnde Lån6 ieäan
rrso oå nan reste genom bygden.

målkalaset med straffspark och
?-l efter 35 minuter.

Det var trevlig fotbollsunder-
hållning från båda håll-tl€n'hår
\iumma julikväIlen som kanske
var inledningen på ett bättre se-
mösterväder. Matchen dömdös
utmärkt av Hasse Karlsson, Fal-
lxiping.

BASSE

w



Tältkampanj
i Kinnarp '-'iHJ-,n
Vid Kinnarps Kontorsrnöbler,

Kinnarp, pågår en tältmöteskam-
panj med.Giista Luthersson, Hols-
bybrunn, som huvudtalare, Giista
Luthersson är sedan irdigare vål-
känd på Falbygden. Bl.a. har han
tidigare tjänat som pastor i Falkö-
pings Alliansförsamling: Förutom
G. Luthersson kommer pastorerna
L-E Wiktorell och P. . Fritzon att
medverka tillsammans med för-
samlingarnas sångare. Ungdoms-
kören Verkligt Liv kommer också
att medverka.

Utöver de vanliga kvällsmötena
kommer det åven att hållas barn-
möten och samlingar för ungdom.

tcJ78'1?E-,Ö

Fritt framIIär har man samlats vid ett firit havrefålt på Liden.

för skytte
Snabb handläggnittg Kinnarp
undanröjde orosrnoln

lng- a8* r5Lagom till skolstarten på tatei och att. det har gått så fort, sä_
åndag står tillby'ggnaden ger rektor Bengt K]eilström i en

I

måndag står tillby.ggnaden ger rektor Bengt K]eilström i en
av skolan i Kinnnrn klnn qrr kommentar till FT,av skolan i Kinnarp klar att

Alla är nöjda med det som hartas i bruk. Genorn nvtill.. . Alta ar noj.la med det som nar'r:"' åstadkommits men informationen

Tidigare har mellanstadiets ele-
ver och de som går i lågstadiet, fått
samsas om en och samma lekPlan'
I fortsättningen har de yngre ele-
verna tillgång till om än en liten, så
i vart fall en egen lekplan.

Som synes har tillbyggnaden av
Kinnarpsskolan fört med sig
många fördelar. Säkert blir det ro-
Iigarö för alla parter att återuppig
skolarbetet nu när sommarlovet
snart nått sitt slut.

Projektet i Kinnarp har kostat
drygt en miljon kronor. SAS

Sedan Kinneveds skyt-
teförening byggt en skjut-
hall med bullerdämpande
anordningar har bullerni-
vån markant sänkts och
ljudnivån vid mätningar

'har reducerats mbd mer
än hälften. HäTsovards-
nämnden i Falköping har
vid sammanträde på ons-
dagen gett sitt tillstånd till
skjutningsverksamhet vid
slyttebanan i Kinnarp vid

?00+neGrsbanan. Skjuh
ning från 3OO-metersram-
pen kan också accepteras
om skjutrampen också här
förses med bullerdämpan-
de inbyggnad, konstaterar
nämndei'r.

skottet på lokaler har f"il öäii^; rnedinflvtande kun-
många problem lösts. För de ha varit bättre, anser lärarna.
något år sedan såg man Enligt Per-Inge Carlsson ha-r per-
med oro på hur .i k.i._ sonalen fått mycket dålig informa-

situation höll på ail vära ---- 
Vi h". inte haft något inflytan_

fram, antalet klasser skulle de över byggnationen o"h l.rgioi tatt
kornnta att bli fler i rlen re_ veta vad som skulle hända här i
dan till bristningsgränsen "t:t::' , ,

f1-llcta skolan. T;; De tördelar tillkomsten av skoi-

kommirnens fö"..rö;;;; :fJrs::t"J,j:Jr;1."j5"tå:Jtä?
snabba hanclläggning gfad åt förändringarna som med-
skingrades orosmolnen när fört förbättringar på många.sätt.
eir 

"tbyggnad kom tiu 5åT:.Til"il.,i.td;t",;:::å':::
stånd och avhjälpte brister 

"ii'".u",.'i;å,i. f5, eleverna.och
såväl för elever som perso- lärarna. Förutom de nya klassium-nar' i#L"T':i.HolTo?,åToi.lä,1
Kinnarpsskolan har haft det utförts i den åldre skolbyggnaden

myeket trångt och besvärligt med som inrymmer mellanstadiet. Klini-
små klassrum och minimala perso- ken har fått större utrymmen, mu-
nalutrymmen. Det minsta klass- sikskolar, egen lokal och matsalens
rummet mätte 39 kvm och perso- tak har försetts .med nya skivor
nalutrymmet som stod till föriogan- med ljuddämpande effekt'
de omfattade 15 kvm - cirka en
kvadratmeter per person! Personalutr;-mme med

Men när det nya läsåret inleds är spis och k;"1
det så mycket bättre för alla berör- I samma byggnad har nya perso-
da. Lågstadiedelen har byggts ut nalutr"v*mmen iordningställts. Det
med fyra klassrum på vardera 60 förutvarande lärarrummet har
kvm. Detta innebär bl a att alla låg- gjorts om tiil expedition för tillsyns-
stadieklasser får var sitt ordentligt läraren och vaktmästaren som bå-
klassrum och därutöver finns en lo- da tidigare varit husvilla. Ett nyin-
kal disponibel för klinikur?dervis-. rett kapprurn och toalett står nu till
ning och ait användas som grupp- personalens förfogande förutom
rum. själva lårarrummet som utrustats

Kinnarpsskolan kommer i höst med såväl spis som kylskåp. I an-
att ha tolv klasser sammanlagt, sex slutning till detta finns ett arbets-
på lågstadiet och lika många på och materieirum, vilket också sak-
mellanstadiet. . nades förut.

: [i äryqy-clet nöjda med- resul- Forts på nästa sid

Skolbänkarna som stått inne undef om- och tillbyggnadstiden måste
få en ordentlig rengöring före skolstarterr på måndag. Här är det rek'
tor Bengt Kje-llström som tillsamrrrans med Per-Inge Carlsson, Mart-
hel johansson och Thomas Pettersson bär ut bänkar på gården.



Vad händ,e med, Kinnarp?
.Ros mot IFK Hjo, I ^7

llår var det fortfarande liv i måndagena matclr på Kinnemo, Benny Carlqvist reduserar till l-2 på en vål-
plaeerad straff. F01'O: STAFFAN WITJERGÄRDH,

DEFII,ERING.
Ja, andra halvleken blev seden

cn ndi'dclll&fng f$r ttio msf-€len
hågrande aegern, Thomao BJur.

'etröm glorde 5:1 rcdan i den
andrc mlnuten, seden en hård
frlcpark ftån ehrbter PettergsoR
banct vågen, 6:1 Sorde tara
ÄndrAEeon I eamarbete med plg=
rienc häeto Hana Fettereaon, vll.
ken sedan eplkade slutreeultatet,
aedsn han snurrat srdentllgt med
hemmaförpvaret,

HJO KAN SPELÄ
FOTBOLT

t'{ela HJo ckall ha siort plua i

cnarnpagnelirel, Fom HAhsn
ErlK-årit)t1F: nlånnår demongtref a=se tor Klnnenropuhlihen,, Harrs
P€llerspon vat myeket bra, det
ggm,ma gåiler Bengt_Oöran
ÄBnFson, Hengt Ekrrröm oeh
Per-^ke Eriknson,

" $ist närnnor vi Kinnarp av holt
tor'hlerltga skå], Försvaier upn=
trddele vinrigr, Slsrkars Årne ili*.
nprn riado inlc rnycker hjAlp pch
FBn rqf,flFf1 bara lastas fdr en
lulltrål1, "Ble(,k8" OeorHs,;un var,
r0r onFarl] ute nå planen, dår
doch TorbJörn Äkeseon glimtade
till ibland.

Domaren Qöran Söderlund,
Boråe, virrade lite hlt och dit och
kan inte få godkånt betyg.

HÄKAN

Frågnr mån irlag kin-
narpsfotbollens tränare,
Rune Lareaon, om nattenö
sömn varit godo så får man
säkert vara heredd på att
svaret knappaet blir jakan-
de. Rune har sökert haft
hemeka mardrönrmar om
mÅndagenr mstch mot ned-
Ilyttnlngshotade IFK Hjo i
divieion IV-fotbollerr.
Matchen, tillika höetpre.
mtär pÅ Kinnemo, slutade
niimligen med en 7-L-
seger för vätterlaget och
detta efter klara 4- I i halv-
tid. IFK Hjo har haft motig
vår men nu vieade verkligen
laget aitr rätta kunnande
oeh aorgligt nog, aå var det
Kinnarp eonr blev lidandc
för detta. Nu ksn det blt be"
avärltgt för Kinrrarp. Det
blir en evår höct och fortåät.
ter laget rncd måndcga:pe,
lct I fortcåttnlngen, eå är
dct nog rlsk för nedflltt.
ning.

'I

IFK Hlo flak nåEot av cn dröm'
ctcrt I den hår matehen, Mål re"
den efter 45 eekundere apel :
qeh vllket mål sc'n, Leget flek en
fthBark ute pA högorkenlen'
BonEt Ehetröm glck upp i luften
på den cfterföllande lyren ln tnot
mål oeh stöttc bollon båkåt ttll
uppetormandc Bengt=Gören
Karlesorr, vllkcn fiek kalasträff
på volley, tådret bara acglada in
i Arnc Ekbome vånslra krys6 -
helt oiagbart,

EKBOM*TAVIA
0-2 låt sedan inte vånle på Aig,

I mal.phena Sårde mirrut ver det
dage igen oph den hår gången får
nog Arne Ekbqm ra på srg full=
tråffen som fölido. Bengt Ek=
ström EloH ivåE något Fom mes!
liknade ett inlåeg not mål oeh
dår ,\rne tappade in bollen vld
sin cna Etslpc,

Hur skulle nu Klnnarp kunnc
reda uBp det här prekåre lågct?
Två må[ i beken på knappt fem
rninuter år vål kneppapt något att
önska slg ' uo *slBhinledning,
Hur qoni helst eå gav inte Kin=
narp tappt, irtan rnen tillåts göra

1-2 och den här reduceringen
ombesörjde Benny eerlqvist på
straff, sedan Thomas Westerberg-
välte omkull qv målskytien Bengt.
Giiran Karlsson. "Välts omkull"
kansko är att ta i, då Karlseons
förseelse år sådant som sker vål-
digi ofta på en fotbollsplan.

NEDUCERING
Reduceringen gav Kinnarp råg

i ryggen. Det märkies, för spelet
förlades mest på gåsternas plan-
halva, I det här läget var det nog
ingen som kunde tänka sig i ett
ras r.red till hela 1*7. Men det he-
la gick snabbt. Mitt i all kin-
narpspress gick Hjo nåmligen
upp och gjorde de så psykolo'
gi8kt viktiga 1-3 och detta i den
38:e minuten - lägligt åven det,
Stefan Falk grundlurade Jonny
Carlstedt - kinnarpsbacken -
ordentligt innan han, via stolpen,
skickade in bollen i nätmaskor-
na, 4*1 kom bara några minuter
senåre och då var plötsligt
metehen helt död, Målskytt den
hår gången var åierigen Bengt
Ekström oeh detta eedan Conny
Johanscou ctått för ett fint för"

-- spel,

Varför giek det så här? Bcngr

ilf .ul^ttltseson deppar cft år

8-efl.0

ffiögo hulter
öf*lnrr'lo;rp,
oe|n Slerto;rp

Vattnet ur den kommunala vattentäkten för Slut-
arp och Kinnarp blir allr särnre. Vid den senaste fy-
aikalisk-kemiska undersökningen av vattn€t visas
inte bara på hög salthalt utan även att nitrathalten
är anrnärkningsvårt hög. "Anrnårkningsvärdt' be-
tyder att nitrathalterna ligger någonstans mellan
20 och 3O mg per liter,

Som jämförelse kan närnnas att Flobyvattnet in-
nan vätterledningen drogs dito ofta innehöll nitrat-
halter på 5O mg - och däröver - per liter.

kanten, Legef vissde nu att men
verkligen kan det här med fot'
bsll, Eit tag var.'. det faktigkr renE_

-io



t?"?*--:s-J'itDet var s

Kinnarp gick den här kvällen
ut.och gionde säsongens kanske
båsta insats, Laget spelade rör-
ligt, var aggressiva i närkarnps-
spelet, där man som oftåst vår
steget före FBK. FBK spelade i
sin ttir virrigt, hade svårt att få
igång något ordnat spel, utan det
hela fick inskränka sig till ensta-
ka ströanfall, i vilka man bara
hade en- eller ett par inblandade.

Thomes W. l-O
Så därör var det ingalunda

orättvist nä Kinnarp efter en
dryS halvtimmas spel tog led-
ningen md l-0. Benny Carlqvist
gav "Blecka" Georgsson en frn
löpboll och dår "Blecka" tvår-
vånde och hittade parhästen
Thomas Westerberg, vilken bara'
hade att rulla bollen i måI.

FBK var sorn sagt en blek
skugga av sitt fina vårjag i den
hår matchen. Man skapade i
stort sett inte en enda målchans
framftir Arne Ekbom i den här
första halvlehen, om man undan-
tar ett fråsigt skott från Jan Jo'
hansson, då vi spelade på över-
tid. Arne E. kunde emellertid
styra skottet till hiirna.

Det var inte naånga gånger FBK kom fram så här nära Kinnarps
må,1. IIär håller dock Janne Johansson så når på'att överlista Arne
Ekbom i Kinnarps måLl.

trodde Falköpings Botlklubb
skulle ro iland med det här " . .

Vål framme i matchens slutske.
de genomgick den här derby-
drabbningen så en mårklig ftir-
vandling. Först så giorde alltså
Anders Andersson 2*1. sedan
han skyfflat in bollen från nåira
håll och sedan bäddade tl6ian
Olofssons skalle för oavglort,
2-2, ett resultat som FBK 6r öv-
rigt sliall'vara evinnerlig;t tack-
samma över.

. Kinnarp biiet
Kinnarp var .det bättre laget

och hade helt förljd-riktigt rnånga
duktiga spelare i sitt lag, som nu
spelade bätbe än på länge. Fort-

sätt så här och det kån blt ett
trevligt slut på den här hösten,
som txi-rjat så olyckligt. Kent
Bengtzon och Roger Gustavsson
var toppar i backlinjen och på
mitifältet överraskade Berne
Svensson med en utmärkt första
halvlek, "Blecka" Georgsson var
riytt'rgäst framåf hos KlF. .

FBK vu inte bra och.få soela-
re bkal få söffifitTåiis.- Järine'
Johanlson och Giiräri Olofsson
iåg i alla fall i ordentligt och det
skall de ha olus ör.
. Åk" Johansson, Limmared,

dömde titsig ett godkiint bgtyg._ 
_

HÄKAN
Kinnarps IF fotbollsfolk tränar

onsdag, 18.30.

FR,I( r,ii,rnld,e O*2 tlll
2-_2 3lår sfer mörruJert

Knappa tio minuter aterstår av gårdagens- derby'
tnatch i fotbollsfyran.på Kinnerno. Hemrnalaget Kin-
narp leder högst välförtjånt rnot Falköpings BK rned
2-O och verkar gå mot sin första derbyseger den hår
säsongen. Men fotbollens logik år ibland lite knepig att
förstå sig på. Når derbypubliken på Kinnemo nästan
bara tycks gå och vänto på slutsignalen, så vänder högat
oväntat FBK matchen inom loppet av sju minuter. Förat
gör Anders Andersson t-1, sedan Arne Ekbom miss-

Straffeparkar
I pausen mellan halvlekarna

bjiids Kinnemopubliken på straff-
sparkståvling med cyklisten Per
Bergrnan och rallycrossåkaren
Eliirje Carlsson i huvudroller.
Börje vann den här duellen, se-
dan han prickat in fyra stralfar
mot Pers två på Falköpings Tid-
nings Bo "Båsse" Johansson.
Börje hyllades öre stralf-
täviingen med blommor från Kin-
narps IF 6r sina lina insatser i
rallycrossen och efter tåvlingen
fick han och Per ett minnespris
av Falköpings Tidning. "Båsse"
blev heller inte lotös, då Våsk-
City gav honom en liten present.

Kanonstart
Andra halvlekens derbyspel.

tog så vid. Inledningskvarten
blev identisk med vad vi tidigare
fått se i den första akten, d.v,s.
Kinnarp dominerade det mesta i
händelseväg och FBK fortsatte
att uppträda som en "koloss på
lerltitter". Och så fick Kinnarp
en kanonstart på den hår andra
halvleken. Direkt efter avsparh
hittade Benny Carlqvist "Blec-
ka" Georgsson med en öppnande
passning och 2-0 var ett faktum.
Nu var det nog såhert ingen som

bedömt bollen och två minuter $enare dyker Göran
Olofssone blonda kalufs upp oeh nicken går över Arne
Ekborr, som åtririgen inte fiir grepp på lådret. Det var
synd om Kiirnarp och det var synd om Zl-årige Arne
Ekbom, sorn kom att spela en lite olycklig roll på
matchens sluttamp. Det var så nära Arne giort succ6 i
ståIlet, då han svarade ftir två verkliga prakträdd-
ningar, såvåI fiire som efter FBK:s reduceringsmå|.

Göran Olofsson är uppe och försöker nicka förbi Arne Ekbom. Den
hår gången gick det inte, men så småningom räddade Göran en po-
iing för FBK - just på en nick. FOTO: HåKå:

s\



Ki,,,, eve c[ s nn o uj l*tå it$
flest skattekrogeor

procent av antalet skatteks'onor i
kornmer från jurilligka Personer
heträfthnde *ntalet skattekronor
351:5O grcr invånare' Sist ligger,

1il3: 1 O sk:rtteL-ronor per invånare'
tvåa orh att det lotala antal€t skat-
'berodder på en tnda sak: en l:rnt-

egendorn oeh realisationsvins-

Int* miradre än 42.5
Kinneveds försarnling
och församlingen ltder
pcr invånare, nårnligen
Sätrrna flii*sarnl i ng nrt'tl
I'örra året låg VistorP
tekronor då hnrle iikat
bruksre hade sålt sin
tbeskattats !

Enligt budgerkarnrq Lars-Äkt
Eckervalds kommenlat till den sla-
tistiska benrbetning av uppgifterna
om skatteunderlagei enligt 1978 års
taxering har det totaia sk-atteun-
derlaqet ökat med 14,5 Procent ei-
ler mäd c:a 920.000 kr.

33 av kommunens 52 för-
samlinqar har en ökning av skatle'
,rnderläget som itverstigcl den gl-
nomsnittliga för kommunen'

Samtliga församlingar utom Vis-
torp visai ökat skatteunderlag' Ar''
ledningen till minskningen i Vis-
toro åi att vid lörra taxeringen be-
skittades en stor realisationsvinst
som innebar att församlingen då
ökade skatteunderlaget med 13?

P& biltur med KIF och FT
.; 

;:::i r;, ,,....

procenr"

Illest i Bjurum
Bjurums församling uPPvisar

den största ökningen av skatteun-
derlaget med 7l Procent och även i
antalåt skattekronor per invåtrare'
På andra plats kommer Fivlered
med 53,1piocenl och På minus står
Vistorp - 21,2 Procent.

Antålel skattekronor från juridis'
ka personer - företag t.ex. - i
Falkönrng uPPgår till 5,8 Procerrt

"u dei totala äntalet skattekronor'
Skattekronorna från juridiska per-
soner är ungefär lika. många i Fai-
köping som i Kinneved. I sistnämn-
da församling är det stora, domine-
rande företaget Kinnarps Kontors-

när' tlet gäller antalt't skattekronor I
lör.i.rridrska perr(,ner'. Hi\r har en I
haii:ering skr'it 

"u 
.let l.,ilalä anlalct I

järnförl rncd 197? - 2i).996 har bii- |
'..it t0 ii00 i ar. !

Ln skaitei<r';na är dctsamnra I
soni 100 reella kronor- I

Beträffande totala antalet skat-
tekronor per invånare leder som
nåmnts ovan Kinneveds församling
med Falköping På andra Plats -
250:93 skartekronor Per invatrare
och S. KyrketorP På tredje med
232:08.

Stor ökning för juridiska
Skatteunderlaget för iuridiska

Dersoner har ökat rned 18,4 Pro-
cent - en större ökning än för fY-

siska personer. För riketrsorn hcl-
het har annars skatteunderlaget
för juridiska Personer minskat.

Slenstorp har råkat ut för ett ras

möbler.

" '^ls''6 'rappersrnsamll ng
Efter sommaruppehåll är det

nu dags igen för pappersinsam-
ling i Siutarp och Kinnarp. Det är
Sl,Ltarps lF s.m står bakom in-
samlingen oeh föreningens med-
lemmar kommer att besöka hus-
hallen på måndag kr'äll. Tid-
ningär kan placeras buntade el-
ler i papperskassar vid fastighe-
terna. Containers finns uppställ-
da vid Samuelssons ai'f'år i Slut-
arp.

Ett 90-tal deltog i bilturen, famil-
jerallyt, som .arrangerades av FT

- oresentkort 10 kr - delas också
ut. Samtiiga pristagare får håmta
sina priser på FT-kontoret från och
med i dag.

Den här formen av familjerallY
återkommer redan nu på söndag.
Föii FT och KIF på en ny intres-
sant biltur på Falbvgden.

Resultatlista, .Xilj"frag. i*
nårentes- 1. Emeli Wiberq Ramt

Soldatr'. 12 Fkg. 16 (116)' 6' Sixten
Strandberg Äsarp 16 (105), 6. Val-
ter Oskarsson Vårkumla 16 (105' 8.

Cecilia Wiberg^ Rangatan 6 Fkg 16
(101), 9. Berit Äberg Liljegårdsg 27

{kg 16 (127), 10. Elsie Strandberg
Äsarp 16 (99).

Skiljefråga 114 st. mYnt.
Rått rad: x12 x2x Zxl 212 lll l2I

2x
Fotofrågorna: 1. 186,2' TorPa,3.

Davidsson.
Dragninen på motionsbingo: Nr:

064 Bärit Åsien, Liljegårdsg. 057

Barbro Torstensson, Slut:rrP, 044

Anders Johansson, KinnarP, 017
Bertil Darius, Sköttning Fkg, 011
Pernilla Johansson, AsPärrgsv. 10

Fke.. 814 Rui Johansson, KinnarP'
fi.rslo.tr. kan avhämtas På FT- 

åller på nästa "Bilturen" 3 sePt.
Råita svar: I' Kjell Björk x' 2'

Måleri 1, 3. 351.50 2, 4. 16 aug. x' 5'
Modellflvs 2. 6. 80 kr. x, 7. 13 st.' 2'
8. Kardän x, 9. Jämtlands län l, 10.

30,48 cm 2oJ1. Ivan Garanin 1, 12'

25 st.2. l3.-Tomtabacken 1, 14. Lu-
leå 1, 15. Röd, Vit, Grön 1, 16'

Länsgräns l, l?. Gustav VI Adolt2'
.18. S-[ancial l, 19. Läkare 2. 20. W
Rydberg x.

Kinnarps D-juniorer spelar
match på onsdag mot Borgunda
och sarnlas på Kinnemo, 17,

Laget| Ulf Ebenhardt, Lars
Göransson, Roland Karlsson, pr-
ban Westerberg, Ola Pennerhag,
Ola Hermansaon, Martin Linddn,
Magnus Thor, Clemence Hofba-
uer, Jan Josefsson. Patrik Josefs-
son, Tomas Andersson, Hans Gö-
ransson, Kent Andersson.

pch Kinnarps IF på söndagen. Un-
der färdvägen, cirka 2,5 mil, gällde
det att se upp och lista ut var tre
fotografier var tagna. Atta tiPs-
l'rågor fanns placerade längs vägen
och vid målet i'KinnarP - Väst-
arps marker - fanns Ytterligare
frågor att besvara. Totalt uppgick
fråeornas antal till 20.

d. fe* bästa får pris. Ettan och
tvåan belönas -med FT-väskor,
trean får en Ällebergs rYttar:e,
fyran och femman presentkort om
vardera 30 kr. Motionsbingopriser

lnom
parentes. 1. Emeli Wiberg Ramga-
tan 6 Fks 17 (103). 1. Bireit Axels-tan 6 Fkg 17 (103), 1. Birgit Axtan ö !'kg 17 (I0ö), l. ljlrgtt Axels-
son Soldatv. 12 Fkg 17, (125), 3.
Vera Svensson Sigfridsg. 42 B Fkg
1? (128), 4. Ingrid Hansson Ullene
Floby 1? (98), 5. Sven Axelsson

Livliga meningsutbyten om rallyt och tipspromenadens frågor yttrades när man strålade samman vid målet'



Mål för Kinnarp: Thomas lVesterberg gör 1-2 efter hörna.

Ifr,nnarp gau IWB,If
strid, ono p,oihrrlgerrl
En etark företa halvlek bäddade för Mariestade Bollklubb på Kinnemo i lördags.

Det stod rättvist 2-l i paus och de siffrorna blev även slutr€Eultatet sedan Kinnarp
efter paus verkligen gett MBK:arna en rejäl fight om poängen. Efter att i första halv.
lek ha varit tvåa på varje boll, tog Kinnarp revsnach efter paua och då var det istället
långa stunder Kinnarpspojkarna åom var etta på bollarna. Det var dock lite illa ställt i
avslutningarna och den där riktiga spetsen på anfallen utehlev även under den andra
halvlekens framgångsperiod i spel.

de fetaste chansen genom Göran trlfter halvtimmen kom 2-0 ge-
Johansson, som från när- nom "Valle" Johansson. Arne Ek-

håll prickade ribbans överkant. bom missade utrusning och fram-
för ett nästan vidöppet må1, hade

- o - , ',Valle" tid att lyfta bollen i nätMBKJagets misslyckande i and- a13n chåns å1 nåc err rilrrrcq^Ä^

MBKJaget hade kraftigt övertag
i första halvlek och visade bitvis
mycket rörligt spel, diir inte minst
ytterbacken Jan Fridheim hade en
imponerande arbetsradie och gång
på gång drog upp farliga anfall.
Mittfältarna med "Valle" Johans-
son i huvudrollen understödde an-
fallsspelet, där särskilt Håkan
Karlsson kom till sin rätt.

Mot detta hade Kinnarp ströan-
fall, men fiek under de sista fem
minuterna av första halvlek fastare
merk under fötterna oclukunde då
också reducera till 2- 1.

-o-
Reduceringen medförde att Kin-

narp såg iin chans. I paus blev
MBK förvandlat till en rnotstånda-
re som det gick att rå på. Ju längre
matchen led desto mer stabilt blev
Kinnarp, som drevs på av stor-
spelande backarna Roger Gustafs-
son och Kent Bengtsson, Men med
avslutningarna var det sl och så.
L)et var väl så att MBK istållet ha-

Iu5t\-ragets mrsslycKende"r ald- utan chans att nås av tillrusandera halvlek underströks också gång Xin"r.p.fu"[ä..
på_gång av mittbacken Håkan Mi- --f1;6f.dililörna 

fem minutertell, som med mer eller mindre fOre paus ä^i Z-t. Roger Gustafs-,hårda ord försökte mana på ;ina .orr" "i.[ i.itnu" gav returboll tillkom-pisar till.att ta tag i händelser- it";;; ii";;;b".g, 
"o.r, 

från når_
ll. U"" antin_ge-n slog de dövörat naU nå-ä" tiff . 

-
till eller också förmådde de inte
båttre under rir,. ."Jga"g.på- Dår har ni ?r?bedovisningenriod' från en samÅandrabb"lrrg, ,äi
' Bo. ccrren ei.la" ro*,i rdBK- ävtt"*"'|. nl"å"l"fiä,-å9å.fi:1

målet-efte-r $mi{ruters spel. Enre- sultat. -. Kinnå har kräit6 fartur från KlF-målvakten Arne,Ek- du. ta. 
"""i""."^f, bö" ht"ä; ku;;.

bom var inte MBK-aren sen att ut.S"1 ;;#;Ak; Larsson, Tagleda-nyltja: i MBK, som efter mrtctt'-riru"k-
. Torbjörn Ä]<ess91 höll på att bli 5"*""-t -;"J.å -f,"frf"t ;;;' ;jäkvitteringshjälte i 28:e minuten nar 6yi1 p6!n!s;. -tff5-;::ål'.tl*, _'!'fpl$._.. ;t| u.'ss.'K,.lsson, Falköping,'gansKa olarlrgt" sLott, så att de^t dömde lugnt och säkert infö'ihamnade i stolpen och stannade på knappt fOO?iieJa"u.
mållinjen. - 

- -^^--..tsr- 
-"i **"**'

rre\2. BÅssE

-.ö)

ödesd,iger

(Jtuisnirg

fö, Slutarp
Det blev en mycket målrik till-

ställning mellan Slutarps IF och
Norra Vånga BK på Tångavallen
i söndags eftermiddag. Hela nio
mål fick err för dagen talrik pu-
blik bevittna och av dein gjorde
Vånga sex och Slutarp tre. Det
var annars hemmalaget som ha-
de ledningen i paus med 3-2, men
fem minuter före vilan fick SIF
sin back Ulf Karl6n utvisad. Vid
en situation framför Slutarosmå-
let fick han från en Vångaspelare
en armbåge i magen och gav igen
med en knuff, Den såg domaren,
Pelle Kihlström, och den tidigare
varnade hemmaspelaren fick
lämna planen. Domaren hade en
sådan placering, att han borde
sett hela händelseförloppet, men
det var inte Skövdedomarens
dag den här eftermiddagen. Han
hade under första halvlek pro-
blem på båda hållen att få det att
sämma.

-_Utvisningen 
blev ödesdiger för

Slutarp, som efter ett hyggligt
framträdande i första hdvlel,
tappade luften i andra och del
blev Vånga som lått kunde gå
fram till en klar seAer. Kent
Björk och Jonas Jonsion - två
pfo{il^er i Vångagänget - sågade
srg gång på gång fram i positio-
ner och det var också de två som
svarade för merparten av fullträf-
rarna.

Genomgående bäst i Slutarp
var Tony Skoglund. I slutet av
matchen skadade han sin tidiga-
re sargade vrist och en benskada
drabbade för övrigt tidigt mål-
vakten Bengt Andersson, som
haltande fick genomföra kam-
pen,

.Målen: l-0 Tony Skoglund,
nick, efter 20 minuter, l-l Bo
Wemmert 25 minuter, 2-l Ro$er
Andersson på straff efter 85 mi-
nuter, 2-2 Jonas Jonsson på straff
efter 40 minuter, B-2 Ki;ll Karl_
stedt i 44:e minuten. Andra halv-
lek: 3-3 Jonas Jcnsson efter 10
minuter, 3-4 Kent Björk efter 1Z
minuter, 3-5 samme Björk efter
39 minuter och 3-6 per karlsson i
44:e minuten.

l"tlt."r:'l- 8; BÅssE

Sörby ekola eäljs
Sörby gamla skola i Kinneved

skall såljas. Det har fastighets.
utskottet beslutat. Tidiqare använ-
.des skolan som sarnlirigslokal och
en tid bedrevs lekskola hår. Men
på senare tid *rar ingen verk-
samhet alls pågått här.
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Samtliga huvudledningar sPo-
lades i går och man uppmanade
dessutom hushållen att spola ur
sina kranar. Vattnet är dyrt och
det var många som undrade vem
som betalar den här trrsPol-
ningen. Tidigare är känt att vatt-
net håller myckgt höga klorid-
och sulfathalter och ingalunda är
drictsvänligt"

Slutarps Samhållsförening har
diskuterat vattenfrågan vid flera
tillfällen. I det långa loppet blir
det också mycket dyrt att hålia
på och rena vattnet i KinnarP

ir.
l,l... .t,

: ::l: l::,1 
:,ri:l ::
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med tanke på hårdheten.
här kostnaden, menär

många samhällsbor, bör stållas
mot vad det kostar att dra led-
ningar för Vättervatterr.

Fotnot: Under'gårdagen ring-
de många samhällsbor till maski-
nisten Thure Pettersson. Efter-
som han var ute och jobbade
med saltproblemet fick Astrid
Pettersson - Thures fru - ta
emot samtalen. Många virr ovetti-
ga och skållde ut fru Pettersson.
Hor kan knappast lastas för att
samhällsborna fått salt i vattnet.. .

f qls - 01-oe,

.jl : 
, 

,: ,. .ti: ,. 
rt,..it: 

: ::: .,,::,|t:,:. . ,:: i,'::,: t-',, :, ., ,:: 
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. .1.:$ ::: lr ::.. ::,: :::i:::: t,j.,,.1...:;|:,,i,r: :, i

Inepektion i Vattenverket i Kinnarp. HålsovÄrdsnåmndene lngemar Walltin och Rolf Asplurrd tillsammans med driftsing' P'U Haldorsson

såmt meskinist Thure Pettersson.

Just
Den

Usch, det här
smakar,..pyto

Det var många i Slutarp och Kirrnarp som'på fredagsmor'

gonen fick rnorgbnkaffet i vrångstrupen- Det smakade pyton

åch anledningen vzrr att våttnet i de båda tätorterrra innehöll

en mängd salt, som läckt ut från avhärdningsanläggningen
vid VatGnverket i Kinnarp. Salflösnin$en anvåncls för att

rengöra filtret i avhärclningsanläglningen, byta joner och få

bo.I hårdheten (kalken) i det omdiskuterade Slutarps-Kin-
narpsvattnet' Äutomatiken i verket har inte fungerat utan

saltet har strömmat ut i ledningarna och ställt till med obe-

hag:



Annas min säger det rrresta om hut vattnet i Slutarp-Kinnarp sma-
kar - pyton!

Kinneu edsshyttäls 
å?-d]

framgå,ngsrika i RM

gren, Kinnarp 162,5.
Lagtåvling: l. Skaraborg 498 po-
ång (Lars Lindgren, Lennart An-
dersson och Inge Lindgren.) 2. Gö-

l'}f 8-oz^t j Hå,ltan
Slutarp föll hjäIte
mot Laru

Jägarnas Riksförbund-Landsvä-
gens jägare har i Kalmar haft riks-
mästerskap i jaktskytte med om-
kring 180 deltagare från hela lan-
det. Skaraborgs distrikts skyttar
har deltagit med stor framgång.
Ind, res sammanlagt: l. Lars Lind-
gren, Kinnarp , 172, 7. Lennart Ah-
lin, Tibro, 163,5. 12. Inge Lind-

Oturen grinade Slutarps IF:s
fotbollspelare i ansiktet vid lörda-
geps hemmamöte med Larv. Vid
fyra tillfälleh träffades trävirket
av bollar,.men längre än så kom
inte Slutarp den här dan. Istället
giorde Larv enda målet i början
av andra halvlek genom Christer
Johansson. Minst oavgjort hade
gett Slutarp rättvisa. Roger An-
dersson i fyrbackslinjen höll,sam-
man försvarstrådarna bra och
det var också han som. flyttades
upp i anfallet och stod för farlig-
heterna mot slutet av matchen.

teborg-Bohuslån 487 poäng. 3, Ore-
bro 484,5 poäng.
Jaktstig: l. Stig Lindgren, Kin-
narp, 120 poäng
Skeet: 2. Lars Lindgren, Kinnarp,
30 duvor efter särskjutning,

Som synes gick det utmårkt för
Kinnevedsskyttarna. Totalt deltog
1l skyttar från Skaraborg, 7 hom
från Kinneved, 3 från Tibro och I
från Tidaholm.

Vinnarna fick gevär i pris.

hos Slutarp
t-

Slutarp vann lördagens bort-
amatch mot Saleby mdd 1-0 ef-
ter sammå siffror i paus. Resulta-
tet får anses som råttvist.

Slutarps segermål tillkbm i
Itlrsta halvlekens 20:e minut och
för detta svarade Håkan Anders-
8()n,

I Slutarp får alla bra beiyg
rngn- g{rgtlglqtall ges till Roger
Andersson och målskytten Hå-
kan A.ndersson, -

,'r19-öX-,2

Kroftkalas hölls'
p& Fröltind,sgå,rd,en
Visst händer det roliga saker

även på ålderdomshemmen -
tro inte annat. På Frökindsgår-
den t.ex. ordnade man härom-
dagen med kräftskiva för både
boende och personal. I samlings-
salen dukades festligt med kulör-
ia lyktor, girlanger och ljus På
borden och i köket ordnade flin-
ka händer med småvarmt och
annat gott som hör till ett riktigt
kräftkalas. I våntan på maten vi-
sadb en av personalen, Barbro
Torstensson, en film tagen i hem-
mets terapilokal sarrit vid en mid-
sommarfest.

Sedan var det bara för hem-
mets gäster att såtta sig till bords
och bli uppassade med allt som

där bjöds: köttbullar, sillsallad'
prinskorvar, ost och annat smått
och goti - samt som kronan På
verket de traditionella kråftorna'

Som sig bör på en riktig fest
blev det också underhållning.
Denna gång av GustafAntonsson
och Astor Lindblad från Falkö-
ping. Gustaf spelade dragspel
och Astor sjöng, och reportoaren
bestod inte bara av visor och se-
riösa sånger utan också av roliga
historier. De båda delade även ut
små presenter som generösa
köpmän skänkt.

Att festen blev storligen upp-
skattad var inte att ta miste på.
Den ambitiösa personalen fick
säkert många bevis på tacksam-
het för det myckna ar:bete man
lagt ner bekom kulisserna. Näm-
nas bör också att pensionärerna i
Kinnarps pensionärslägenheter.
var inbjudna och dessa uppskat-
tade nog inte minst generosite-
ten.

Föreståndare Siv Gustafsson serverar Edit Westman, 85 år nästan
exakt på dagen, de åtrådda kräftorna: l1'}g-.fft-Z}



Viktig rnateh våntar Kinnarp-ldgg'. .

SIrfrr uilFröiered
srL |r;lolrgi,r an oss!

qlq-+t

En laddad kinnarpskvintett samlad utanför arbetsplatsen, Kiqnarps kontorsmöbler. Fr.v: Conny

ö*urt, i""[:å."äkå.r;;, Uno Carlsson (lagledare) Thomas Westerberg och Bengt "Blecka': Ge-

orgsson.

ffi

-' Vinner vi idag så

hänger vi kvar. Då skiljer
det tre poäng mellan oss

oqh Fröjered.
Kinnarps IF:s fotbolls-

skipper Bengt 'oBleckaoo
Geqrgsson, 31, säger vad
han tror inför dagens vikti'
ga match mot Fröjered i di-
vision lV-spelet., Yi sitter
och diskuterar På o'Blec-

kas" artretsplats. KinnarPs
Kontorsmöbler. och runt
honom sitter fYra arbets'
karnrater och nickar in-
stämmande. Dessa fyra är
lagledaren Uno Carlssono
'l'hornas Westerberg, ConnY

Qwisth och Torbjörn Äk-
esson. Alla är cle eniga att
det krävs det Yttersta åv
döm, när de tillsarnmans
rned sina lagkornpisar idag
tar Fröjevi i Fröjered i be-
sittning.
Det har spetsat till sig i bot-

tenskiktet på division IV-fotbol-
len. Tar man en titt i tabellen, så
finner man det här:

sKovoe ll I 26-35 13

I 78-25 12

9 30-40 12

9 24-38 12

gens kontrahenter på Fröjevi -
kan varandra. I fiol spelade de
tillsammans i division V och där
alltså KIF vann serien. Fröjered
tog steget upp i division IV de
också, efter en "gratischans"
med kvalspel mellan serietvåor i
de övriga division V-serierna.
Kinnarp slog i alla fall "bruks-
laget" två gånger, 4- I och 2- 1.

- Det brukar bli hårda
matcher mot Fröjered, säger
Thomas Westerberg, Kinnarps
målskytt nummer ett.

- Vi år nog rätt så jämnbördi-
ga, såger den ärrige backvetera-
nen Conny Qwisth.

Klart är i alla fall att Kinnarp
siktat id sig på att inte förlora da-
gens så viktiga match. Kinnarps
formkurva har också börjat pekä
uppåt, men detsamma gåller ju
som bekant Fröjered, vilka bl.a.
luggat FBK och Mariestad BK på
poäng på sin natursköna hem-
maarena.

'- I och för sig har vi nog råd
att få stryk, menar lagledaren
Uno Carlsson men då måste vi
förlita oss till de övriga lagen, och
det vill vi inte göra.

FLER BORTAVINSTER
'Dessutom talar årets statistik

för Kinnarp idag.
- Vi har flest vinster på borta-

plan, säger "Blecka" Georgsson.
Vi har baravunnit över SkultorP
på Kinnemo - i säsongens första
match på hemmaplan.

. Går man sedan tillbaka och tit-
tar på de inblandade lagen, när
det gäller nedflyttning, så undrar
man förstås - vilka åiker ur?
- - Fem eller möjligen sex lag,
FAIK har ju börjat svikta också,
tror jag man kan räkna som av-
stigningskandidater, säger Uno
Carlsson. Vi är minst lika bra
som de här lagen och det spelar

heller ingen roll vilka tre lag vi
har efter oss när det är slut, me-
nar KIF-lagledaren vidare.

, 
BRAPOÄNGCHANSER

Fröjered, borta idag. Därefter
följer IFK Falköping, hemma,
Hova, borta, Skultorp, borta, och
avslutninsvis Våmb, hemma. Så
ser Kinnarps slutprogram ut och
om detta har förstås killarna nå-
got att säga.

- Vi har stora poängmöjlighe-
ter, tror "Blecka". Vinner vi ba-
ra idag, så trorjag på fler poäng i
fortsättningen. Tittar man vidare
på det här programmet, så ser
man att vi har ödet helt i egna
händer.* Dessutom har ju bollen bör-
jat rulla vår väg nu, fyller lag-
ledare Carlsson i. Tycker vi bör-
iar få den turen som behövs'- 

Varning till Fröjered är utfär-
dad: Kinnarp kommer ordentligt
laddade till dagens matoh som
kan bli omgångens viktigaste.

FRÖJEVILAGEN
Så här ser slutligen lagupPställ-

ningarna ut på Fröjevi:
KINNARP: Arne Ekbom -

Kent Bengtzon, Conny Qwisth,
Roger Gustavsson, Thomas
Carlsson -1 Tommy Fredriksson,
Torbjörn Äkesson, Berne Svens-
son - Bengt Georgsson, BennY
Carlqvist, Thomqs Westerberg -. Roland Moberg,,;Tony Persson.
Samligg Kinnemo idag, 13.

' FROJERED: Christer Anders-
son - Ingemar Björnberg, An-
ders Blomgren, Bengt Anders-
son, Sören Thorn - Roland
Karlsson, Johnny Gustavsson,
Christer Frejdh - Tommy Lind-
berg, Kent Svensson, Christer
Ceder * Göte Gladh, Roger Jo-
hansson.

FIÄKAN

L7

Fröjered L7 4 3 10127-43 11

A.v dessa är det aktuellt med

stiga ned.

KAN VARANDRA
Fröjered och KinnarP - da-

Lrnnilp r I

1

4

ed{lyttqir\g för -Tnirrst två'
anske tre. Det beror helt på hur
et går i distriktets övriga, divi-
ion lV-serier samt i viss mån ut-

rsen i division III, där det ju
r*helt klart att Lidköpings IF



Rune Larsson. Kimnar

- Vi,m&,ste hAö
böJtrebu|r,&tg

Kinnarps IF är nykomling för årer i div. IY-fotbollen. På'vårene
tolv matcher har laget skrapat ihop nio poång.

- Det stämmer ungefär med mina kalkyler, eåger tränaren Ru-
ne'Larsson. Tyvårr är det dock eå att vi kanske fått för lite poäng i
förhållande till vårt spel, som ofta varit riktigt bra. Det har emel-
Iertid trlivit lite för många rnål bakåt, Spelet har varit för offen-
sivt. Vi skall rårta till der i höst.

IPår Mulleauslutning

Förskolläraren och mulleJedaren Birgitta Andersson på skogsprome.
nadeg.{är de tittar på flugsvampen.

Kinnarp svarade för en av de
största överraskningarna i våras,
då man på bortaplan besegrade
Mareistads BK med 3-2.

- Det var en kämpamatch, en
seger för moralen, menar Rune
Larsson. Vi ledde ju med 2-0,
tappade tÄl 2-2 men lyckades
ändå avgöra matehen. I andra
matchdrna har viju förlorat, trots
att vi spelat bra.

- Vår sämsta match, fortsätter
Rune, gloide vi mot IFK på
Odenplan. Där hade vi på tok för
stor respekt.

Blir bärtre bakår
Kinnarp ligger just nu på åtton-

de plats i serien, men det är bara
två poäng ner till nedflyttnings-
strecket. Vad tror Rune Larsson
om chanserna till nytt kontrakt?

- Kan vi bara vända trenden
med de rnångå baklängesmålen,
skall vi klara oss kvar. Jag tror
att det blir Töreboda och Fröje-
red som kommer att ramla ur.
Hjo och Skultorp.skärper nog till
sig och det hoppas jag också att
vi skall.göra. Med så mycket fot-
boll som finns i det här laget, så
skall vi inte behöva trilla ur.

Kinnarp hade problem i derbyt
mot IFK, sade Rune Larsson
nyss. Vad tycker han då om övri-
ga derbymatcher

- Ja, mot FBK gjorde vi ju en
fin första halvlek. Tyviirr blev
tempot för högt och det straffade
sig til slut. FBK hade dckså en
del tur i andra halvlek, då de av-
giorde matchen. Mot FAIK gior-
de vi en mer gedigen insats,
tycker jag.

Arn€ stabilare .-
Rune Larsson gör ju sitt första

år som tränare i Kinnarp. Ett Par
spelare hqr sårskilt överraskat
honom:

- Målvakten Arne Ekbom har
ju stabiliserat sig mer och mer.
En annan ung kille som jag
tyeker om är Tommy Fredriks-
son. Han gör ailtid som han blir
tillsagd och sköter alitid sina upp-
gifter väI. Roger Gustavsson, vårl
nyförvärv, har ock€_, visat sig

vara nyttig. Han.sra.ll bir iibero i
höst, har vi änkt oss. 'IIan har

Rune Larsson

redan gjort några bra tränings-
matcher på den platsgn.

Sämst ria
Rune Larsson tror att KinnarP

hånger kvar i serien, men att
man kornrner att få kämpa för
det nya kontraklet:

- Vi blir sämst tia, tror han.
Rune har tidigare tränat IFK

Falköping och tror att hans gam-
la lag är kapabelt att ta hem se-
rien:
. - Jag har svårt iltt tro att de
släpper det här, säger Rune.
Med deras material och tränings-
intensitet tar nog ingen serien
ifrån dem, men de kommer att få
flera svåra matcher. Det är inte
lätt ari möta lagen i den här se-
rien, om man är favorittippade.

Kinnarp intedde sitt höstspel
mot IFK Hjo hemma på måndag'
I våras besegrade man Hjo borta
med 1-0. Minst en poäng blir
det nu också; tror Rune Larsson:

- Vi skall behålla den poäng
vi har när vi går ut till
matchen. . .

I
I
I
l
I
I
T

T

t
t
t
I
T

I
I
T

I
I
T

I
t
I
T

T

I
I
I
T

I
!
I
T

t
I
I
I
T

I
I
I
I
I
I

Barndaghemmet Fyrklövern i föräldrar, som -kornmit mangrant,
111,;; ia" ..nder tösten haft färdades man till Axtorpsskogen ti.

-ulleskola för barn i åldern 4-7 år. digt på morgonen redan innan
Gi å" fO""t. gången man haft möj- morgondimman hunnit lätta. I'sko-
ligtr.tenattsaäoidnadaghem/mul- g:1, ""T*ulträffade man med

le-skola och ledare för bart.n ra" Mulle och gick igenom en del av
iåiskola"aretr Birgitta Andersson, det man -lärt i skolan' Sedan var
som genomgått utbildning hos,Fr! det dags för en liten promenad och
luftsfrämjandet. Man hoppas kun--; sm,a leKar,ocn ravrlngar' Aven lor-

' na iortsiiita med verksamheten ef- äldrarna deltog i lekarna och det
il"";-- å"f."a föräldrarrra var hela var myclet roligt. Pappor som'

-r"t .t positiva till den. deltog passade på att ända en eld
-- "eF t"'"ra"g.n hölls avslutning i vid vilken-man senare gkulle grilla

| ,mulleskolan"och tillsammans med kory. / 9"{ i? i O i.,Y

I
I
I
I
I
I
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Forts från sid 3

Kan videodting och fXis från
skräpskog ge energitittskor t?

Försöken rned odlingår av energiskog på Mönarp , ., , 
la/q'Tt'

jektet är '.Statens industri-
iQtk, Skogshögskolan och
Qhalmers tekniska högskola.

, Leverans av flis och inköp av
r$ningsvirke kan ske i ett
område med tio mils radie.
Ladugården på Mönarp ggr lo-

. kaler för tillverkning, Flisen kom"
.rhor att torkas genom förbränning
av det avfhll man får vid flispro-
duktionen. Flisen komrner att lae-
ras i fickor och från dem skär
transporten till köparna.

Flis-eldningen ger inga svavel-
ledfall och askan kan anvåndas
sorr, qödselmedel. Flisvårmen år
energivå;rli g, framhölls det,

Liknande ilisternrinaler planeras
på. andra håll i landet, nämligen
vid Gåvle, Sollefteå och Studsvih.
norr om Stockholm.

Energispargruppen tog med in.
tresse del av planerna på Mönarp.
Vid förhandlingarna diskuterade
man bl.a. en kcimmurrai ener-
gisparBlan och möjligheternå an
ipföra fliseldning i kommunals fas.
tigheter. Man ämnar föreslå kom-

rar och bygger om en fastighet.
Han har försett huset med ijock
isolering qch vidare värmer 

'han

munstyrelsen att bl.a, utreda möi-
\ ligheten att elda med flls i Stenö-

I tornsskolan! som nu byggs ut.

I Tidigarg på dagen besökte gqup-
I pen Bo Ebiksson, Slöta, som ex-
I perimenterar med solfångare för
j uppvärrnning, av växthus. Han be-

,l.rä_ttade om hur han byggt och om
/ mätningar som utförts.
I Man besökte också Henrv/ Svensson, Kättilstorp, som.renove-

Redan i år, ;'sticklingåret",

har tillväxten i försöken varit
god men nä.sta år, när plan-
torna rotat sig ytterligare,
väntas de bästa sorterna växa
omkring tre meter, omtalade
godsägare Ragnar Browall,
Mönarp. Per hektar och år
torde man kunna skörda så
mycket vide att flisen motsva-
rar 10-12 kubikmeter olja.

Visserligen blir flisen tio
gånger mer skrymmande
men det är inget hinder vid
stokereldning! 1' En videplantage kan
snabbt ökas ut. Den ger så

mycket sticklingar att .Ytan

kan tiodubblas på ett år. För
praktiskt bruk fordras emel-
lertid att fler innehavare av
moss- och våtmarker börjar
odla energiskog. På så vis

kan man få ekonomiskt utby-
te av marker som nu inte ger
någon avkastning.

En 'terminal för framställ:
ning, torkning och lagring av
flis planeras på Mönarp, om.
talade Ragnar i Browall,
Kanske kan det även bli en
produktion av träpulver och
metanol i en framtid.

Avsikten är att redan i höst
och vinter börja med försöks.
i erksamhet. Då finns inga
planterade energiskogar kla-
ra för "slåtter" men det finns
gott om sly och röjningsvirke
som behöver bort ur skogar-
na. Detta bör ge underlag till
en produktion. Skogsvårds-
styre]sen är intresserad av
planerna. Medarbetare i pro-

ser ut att bli lyckade. De srnå videsticklingar sorn
sattes i våras har växt till vidjor på en och halv rne- .

tero det kunde kornmunens energispargrupp kon-
statera vid ett besök i går. Men vad bättre är - för-
söken kan bli inledningen till en produktion av
flick som både gier miljövänlig energi och som bi-
drar till att över{lödet av sly och skräpskog i en vid
omkrets kan konuna till nytta. Oeh det krin i sin tur.
ge sysselsättning åt'folk i bygden.

På vandring i energiskogen. Från vånstei illönarps ägare Ragnar Browall, ledamöterna i energispaigrup-
pen Per-Göran Granehed, Börstig, (ordf.), Ragnar Alexandersson, Falköpirrg, Rolf Fransson, d:o, Ligo
Kalnins, Girdhem, och Börje.Gustavsson, Falköpin! {v. ordf.).

upp det med ftjordvärme, som han
"fångar" med hjälp av 400 meter
slang som är nedgrävd på tomten,
IIan har också installerat vårme-
växlare och återvinning av värmen
i ventilationsluften. S&dana anord-
ningar kan spila upp till 60 och ?0
procent av energiförbrukningen.
Hergy Svensson kommer att kallas
till ett senare sammanträde med
gruppen når han fått mer erfaren-
hdt av sin anläggning.

Energispargruppen har ochså en
referenspJrupp med folk från fack-
liga organisationer, näringsliv, fas-
tighefsägare ,med flera. Som av-
slutning på dagen samlades de bå-
da grupperna hos Lars E. Jorm6us
AB, där deltagarna informerades
om hur en byggnadskonsult ser på
energifrågorna i dag. RUNI

Forts på sista sicl @



Viljan avgjorde för
Fröjered rnot Kinnarp

Kent Svensson gör f-0 til Fröjered på straff.

Gcdkänd pUfi''1.119- fi - Jlt
r slutarp
. Byggnadsnämnden i Falköping
har godkänt ett förslag om plan-
ändrirlg i Slutarp, som omfattar tre
tomter i riärheten av Slutarps Kök.

Det blev en tät och bitvis
ganska ful match när två av
avstigningskandidaterna i
den norra väStgötafyran
Kinnarp och Fröjered - på
lö rda g s öft errnid da ge n
drabbade s&mrnan på Frö-
jevi.

I förhandstipsen var väl
Kinnarp knapp favorit men
det blev Fröjered sorn efter
awerkade 9O minuter kun-
de glädja sig åt ,en välför-
tjänt 3-O-seger efter 2-O i
halvlek.

Målskyttet inleddes redan i
den åttonde minuten av TommY
Lindberg. Han'. fick en genom-
skårare från Jonny Gustafsson
och var plötsligt ensarn På Kin-
narps planhalva och trots uPP-
vaktning bakifrån kunde han
överlista Arne Ekbom med en
markboll.

Kinnarps mittlörsvar var vid
frispelningstillfället vål passivt'

Dålig period
Nu kom en period av dålig

kvalitet. Det ver mest fråga om
spel på mittplan och de Pass-
ningar och kombinationer som
eick hem var lätt räknade. Nu lår
iäl en del av skulden läggas påi
det hala, regnvåta underlaget
men det iyste även igenom en hel
del nerver. Bägge lagen år ju i
stort poängbehov. Hemmalaget
verkade dock behärska underla-
get bäst oh tendensen så långt
var att Fröjered låg närmare Yt-

terligare ett *rål än'KinnarP en
kvittering.

Straffoch 2-O
2-0 kom också så småningom

närmare bestämt i den första
halvlekens sista minut. Hemma-
lagets Christer Ceder dras ned
innanför straffområdet och K-G
Larsson från Mariestad hade ba-
ra att peka på straffPukten. Det
var Kent Svenssom som a'la

Teeskens slår plå en riktig rö-
kare mitt i målet.
2-0 vilket får betecknas som ett
rättvist halvtidsresultat.

GnäIl och efterslöngar
D6n andra halvleken blev den

första gartska lik; Tyväqr tappade
spelarna lite av självdiciplinen
och en del enäll och fula efterr-
längar förekäm.

Detta kan kanske delvis för-
klaras av matchens betydelse och
en begynnande trötthet men det-
ta försvarar åndå inte spelarnas
upoträdande.-Itinnaro verkade framförallt
ha svårt ätt kom-a till måltillf:il-
len. Försöken strandade oftast
på det för dagen mycket bestämt
och resolut spelande hemmaförs-
varet. "Blecka" Georgsson gior-
de ett par bra saker, Thomas
Westerberg likaså men de hade
svårt att hitta varandra.

Frejdh, 3-O
3-0 föll i den andra halvlekens

43 minut. Det var hemmalagets
slitvarg Christer Frejd som lYc-
kades med ett soloSienombrott -
vilket för övrigJ var det bästa
vapnet mot gästenas offsideJak-

tik -- och ensam med Arne I;k-
bom gjorde han inget misstag.
Detta blev som sagt slutresulta'
tet.

Trots förlusten var KinnarPs-'
grabbarna inte nämnvärt ned-
slarma.I Vi tror på poåingkaP mot bå-.
de Våmb och Hova, Rende Lars-
son sade vilka vi brukar ha lätt
mot. Skultorpsmatchen, den näst

" sista, blir något av en nyckel-
match. Vi tror dock På fortsatt
medvekan i div. IV, det står ju
mellan fem kanske sex lag och vi
är optimister, avslutade Rune.
Bra i Kinnarp idag var "Blecka"
Georgsson och Kent Bengtsson.
"Blecka" har dock en örmåga
att gömma sig nåir han inte hår
bollen. Även Thomas Wester-
berg borde jobba tillbaka mer i
matcher av den här typen.

. Fröjered - Yiljon
avgjorde

I Fröjered var Christer An-
dersson. Sören Thorn, Christer'
Frejd och centerhalvorna Anders
Blomgren och Bengt Andersson
mest framtrådade. Christer Ce-
der gjorde en bra andra halvlek.
Det var dock framförallt en lag-
seger. Varje man hade gett sig
den på att matchen skulle vinnas.
Det var som Rune Larsson, sade
efter matchen:

- Vi giorde kanske vår för så-
songen sämsta match men i en
match'av {en här arten betYder
viljan väldibt mycket. Den hade
Fröjered men inte vi.

Bla domre inför c:a 100 åskå-
dare var K-G Larsson, Marie-
stad.

JÖRGEN

-ax - tl,

Kinnarp tog viktiga poäng n
vann rned 5- 1 i l{ova!

Ilova (FT)
Kinnarp fiiretätkte aina

chanser till fortsstt epel i fYran
avsevärt då man på Movollen i
Ilova elog hemmalaget med he'
la 5-l efter 2-O i halvtid.

Det var annart llova som.
öppnade matchen bägt' Msn
skapade den chanaen efter den
andra dock utan att komma till
ekott. Ilet tunga KinnarPsför-
evaret kunde låw plocka ned
Ilovas anfallemän.

Efter 2O minuters spel kunde

gäeterna alltmer la över kom'
irandot i matehen. Delta resul-
terade i både l-0 och 2-0 in'
nan halvtidsvilan. l*0 giorde
lagetg ekyttekung Thomas Wes-
teiberg och 2-0 sköts av TonY
Perseon. Spelmäasigt o€tt var
annars den första halvleken in'
te mvckel att hurra för'

I den andra halvan kunde
hemmalaget redan i inled'
ninren reducera rill l-2 ge-
.oti inhopparen Thomas
Karlseon. Dårefter tog det

dock slut för Hova. Två ribb-
skott för gästerna följde helt
logiskt av l-3 och av l-4. Bå-
da målen ombesörjda av Tho-
mas Westerberg' Slutsiffrorna
5-l fastställdes av Berne
Svensson i matchens sista se'
kuniler,

I Hova kan ingen framhållas
före de andra. Hos gästerna
går de bästå betygen till tre'
målsskytten Thomas Wester-
berq samt till hela försvaret.

1,tr,v€,rÖ1-



50 år

50 år fyller den 23 sept. sjukvårds-
biträdei Ulla Danielsson (Karls-
son), Kvarng. ?, SlutarP. Jubiiaren
är född i Kinneved och våxte uPP

på Krogstorp i Slutarp. Efter att ha

ingått äktenskap 1952 övertog ma-

karna föräldragården som de bru-
kade fram till 1963, varefter de in-
köpte fastighet i SlutarP. Mellan
åren 1964-69 hade Uila Daniels-
son kioskrörelse På fastigheten,
men började 1969, efter makens

död 196?, arbeta som sjukvårds-
biträde på FalköPings siukhem,
där hon fortfarande är ansiålld.

Ulia Danielsson har varit leda-

mot av socialnämnden i gamla Frö-
kinds kommun 'mellan åren
1964-1970. Sedan ett tiotal år till-
hör hon IOGT-NTO i FalköPing
och är också niedtrem i SlutarPs
kyrkliga syförening. , ^r rlF

l.{ ?f-.:"1 . g"q

', Tre m&I uu
Roger när
Slutarp uann
Slutarp räddade minst en åt.

tondeplats i'div Vl"serien genorr
att. bortabesegra jumboiaget Ar'
dala med 5-2 på lördagen. Där'

. med.år'det också klart att Ardaia
slutar sist i serien.

Roger Andersson blev den sorr
såg till att Slutarp fick två poäng
med sig, Han svarade för tre av

] Div. IV Yäsrerg, Norra
Töreboda-Fröjered 1-1

Falköpings BK-Hova 3-1
Våmb-IFK Falköping 1-1
Falköpings AIK-IFK Skövde 4-3
Hjo-Muiestads BK 2-0
Skultorp*Kinnarp 1-4

IFKFalköping 21 15 5 I 54-16 35

Mariestads BK 21 13 3 5 44-23 2S

våmb 2t 72 5 4 36-23 29

IFK Hjo 2r r0 2 I 32-26 Zz

FalköpingsBK2T I 4 8 36-39 22

!F AIK 27 7 7 7 30-34 21

Hova 21 8 3 10 29-35 19

Kinnrp 21 6 4 11 39-48 16

Fröjered 21 6 4 11 33-46 16

IFK Skövde 21 6 3 12 31-43 15

Töreboda 21 4 6 ll 27-32 14

Skultorp 21 5 4 12. 21-17 14

't
Heltänt lflötwrolrp 4 l.-rectrfo,n
d,et kan betyda kontratct!\ 'sls''o-Dg

Ett heltänt Kinnarp gick på söndagen ut och slog Skul- Att lnatchen gällde mycket stod Lt."rl ttan första stund.
rorp borta med 4-l efter 2-0 i halvtid. I och med detta Det gavs och togs friskt från bägge håU. Detta plus att en
förbättrades tabelläget betydligt. Kinnarps chanser att del av aktörerna verkade ha newerira utanför tröjan
hänga kvar får nu bedömas som goda. gjorde att det inte var tal om något lköhspel.

Efter 14 minuter var det dags svarare får in lädret' 1-0'
för den första struten. Kent *
Bengtzon slår ett inlägg från 2-0^Y* av det ovanligare sla-

vänsier, nära mål där "Blecka" get. På en hörna från höge-r

Georgsion i kamp med en för- rycker "Blecka" mot f,rämre stol-

t-
I

I

t:::i: I
i,:l:
l:,.ii:

I
I

Thomas lltesterberg och "Blecka" Georgason såg till.att Kinnarp tog
ett stort steg mot nytt div fV-kontrakt. Två mål var giorde de i Skul-
torp'

minst en poång flyga sin kos.
18 minuter senare gör "Blec-

kal' sitt andra. och Kinnarps fiår-
de måI. Efter detta slappnade
man av vilket giorde att Skultorp
åter kom in i matchen. Bara nå-
gon minut efter 4-0 fdll 4-1 på
straff. *

Nu är visserligen inte Skultorp
något bra lag men som Kinnarp
spelade i söndags är man ett lag
ftir fyran: Försvaret spelade re.
solut. mittfältet slet hårt och ked'
Jespelarna var på alerten framför
måI. Ingen skall nämnas fdre den
andre då det var en verklig lag-
och arbetsseger.
' I hemmalaget var Börje Green

bra.
Domaren Kent Magnusson,

Trollhättan giorde ett bre arbete.
I en svår(lömd match höll han
och hans linjemän Stig Howling
och Bengt Hedlund, oekså de
Trollhättan, huvudet kallt.

JÖRGEN

pen, drar med sig ett par för-
svarare som något förvånade får
se Thomas Westerbergs inåt-
skruv segla över dem och direkt
in i måI.

Dårefter hade Skultorp ett par
målchanser, den främsta på en
stralf som dock Bengt Fogelberg
placerade utanför Ekboms vän-
stra stolpe. *

Den andra halvleken inleddes
på ett olustigt sätt. I den första
hade man spelat hårt men nu
började man spela rent ut sagt
fult. Detta hade till följd att fri-
sparkarna duggade tåitt vilket
ryckte sönder spelet. Ayen gula
kortet kom fram vid ett antal till-
fällen. Domaren stiirnde dock i
bäcken och återförde lagen till
ordningen.

I den tionde minuten var det
dags för Thomas Westerberg
igen. På ett kanonskott från niira
håll gör han 3:0.Nu gick luften
definitivt ur hemmalaget som såg

KinnafpS IF dpmklUbb har besöktTalköpings li{{lg,i akt och mening att se hur FT I
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de fem'målen. På slutet fick han
för övrigt gå ner som innerback,
sedan Inge Karlsson skadats'

Roger inledde målskYttet i 25:e
minuten genom att göra 1-q..
Denna ledning kvitterades sedan
nå straff. Efter paus ökade Roger I

med sitt andra mål, På till 2- 1 ef- '

ter tio minuter och Tony Skog:
lund gjorde 3-1 efter 18 minuter.
Roger Andersson fulhordade sitt
hattrick elva minuter före Slutet
med att göra 4-1; innan Ardala
fick sitt andra tröstmål. Målskyt-
tet avslutades sedan av Jan Lin-
roth i 39:e minuten.

Hela Slutarp gjorde ett gott in- l

tryck i denna match. Extra plus I

går till Ulf Karl6n och Inge Karls- |

son i försvaret samt Tony Skog- ,

lund på mittfältet och Roger An- |
dersson i anfallet. Nämnas kan I
att försvarets rese Kjell Karlstedt I^^Lnades. I z


