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En 1roäng var kravet inför
Kinnarps serit-'avslutning
nrot Våmb på Kinnemo i lör'
rlags. Och de.t blev en Po-
äng" l-l slutatle nänrligbn
rlen- här matchen och rlet
var två nöjtla fotbollslag som
vandrarle av Planen el'ter
den sista av årets 22 seri'
cdrabbningar' KinnarP var
nöida där{ör att rnan äntli'
gen försäkrat sig om nYtt
kontrakt, Våmb var nöjda
därför att mån till slut kun-
rle knipa andt'aPlalsen i se-

iiep tfter överlägsna IFK
l-alköping.

Den här avslutnirrgsmatchen
blev annars en föga minnesvård
tillställning. Första halvleken kan
snehnässiÄt bli gocikänd.'och då
kom också de båda måltn Efter
oaus hånde emellertid ytterst lite
if.åe. ott målchanser och vål-
sp.i. Kint"tpslaget blev natrrr-
lietvis nog också lite försiktigare'

"It".ro- de vid det här iaget

'zisste att en iroång skulle ge nytl
kontrakt. De reSu]lat som preste-
rades av övriga inblandade bot-
tenlag betYdde att KinnarP låg
väl till f'ör ytterligare ett år i div
IV. *

Kinnarpslaget var dock en an-
ine skär'rär i iörsta halvleken. Ef-
tei en viss dominans de första
rninuterna, iog Våmb över sPelet
och kunde efter tio minuter intc
heit orättvist göra 1-0. Det var
snabbe Börje ionsson som siäPP-
tes fii i vänsterPosition och kun-
de slå in gästernas ledningsmål'

Kinnarpslaget jobbade emel-
lertid upp sig fint och å';en om
man iuie skapatle så rnYckel i

form av målcåanser så märktes
'en klar skärPning. Efter en
knapp hälvtimma stängde en
Våm6-försvarare vägen för Kin-
narns back Kent Bengtzon nch
när domare och linjeman konrmit
överens om att förseelsen skett
inom straffområdet, Pekade man
på straffpunkten. BcnnY Carl-
ävist plaåerde icollen till höger
om målvakten Bosse Strålman
som hann ner men fick bara
fingrarna På bollen som smet il-I i
näteaveln.

Dlt biev alltså veteranen Ben-
nv Carlqvist som fick rädda Kin-
nä.o ktär i div IV. Visserligen
harie man även haft råd med en
förlust, om män ser till övriga re-
sultat i serieePtlogen. men det
var det jrr ingen som visste när
straffen skulle läggas ' ' .*

Bennv Carlqvist får, förutom
att han gjorde målet,-räknas till
KinnarpJ- främta sPelare i.. den
här avslutningsmatchen. Over-
huvudtaget var mittfältet en bätt-
re lagdel ån tidigare.

- I och med att Berne Svens-
son blivit bättre och att Roland

"Lollo" Jansson kommit med På
alivar har vi fått bättre kornple-
ment på rni'ttfåltet, menade trå-
nåren Rune Larsson efter
matchen.

Rune var förtås nöjcl med det
nva kontraktet:

- Vi skulle ta en Poäng, och
det gjorde vi idag, sade- han' Vi
spelide iu faktiskt ganska bra i
rnotvindån i första halvleken'
Sedan gick det sämre i andra,
men jag tror att det gä1lde lite för

"''Ki;;;;; har förbättrats i hösr.
efter en svag r'årsäsong' Det Iör-
klarar Rune så här:

- Vi har kunnat utnyttja spe-
larmaterialet bättre i höst. Vad
som äi negativt med den här sä-

songen är, att vi tagit för lite Po-
äne hemma. med en bättre
heämastatistik hade vi aldrig be-
hövt ligga så här långt ner i tabel-
len. *

Förutom BennY och Berne,
som redan är nämnda var Roger
Gustavsson, liheron, eq för-
urrrndsfiqur i KinnarP .FIan har
äiott "n 

trvcket firr de'bulgäsung i

.i*aeet och btir värdefull i Kin-
råo. lortsatta div lV-kamP'
Nåår,l neqativa överasknirrgar för
daqe^ vai dock anfallsParet Ge-
oresson-Westerberg. Melr även
.iJtaa" kan väl ha rätt att ha en
dålig dag. Det är ju till sYvende
och*sist äen duon som med sin
målfarlighet räddat KinnarP kvar
i fyran. *

Vånb blir ailtså tvåa i div IV -
för tredje året i fölid. Sanningen

är' också att laget inte alls är mo-
qet att ta steget uPPåt i sertesys-

ämet. Därtilfär man för ojämna'
Bäst i laget den här gången var
R.lf Gus"tavsson i mittenförsva-

""t, 
A.tr".t var det svårt att hitta

Matchen på Kinnemo i lördags
blev Rune Larssons sista som
Kinnaipstränare! Rune lämnar
nu Kinnarps IF efter bara ett år
som tränare. Varför?

- Jag är inte heit nöjd med
tränineJstatistiken. Det är väldigt
svårt ått håila ett lag i div IV med
det tunna sPelarmaterial och det
dåliea träningsintresse som vi
haftl Kinnarp i år, sägel Rune'

- Skall målet tara div IV-sPei
måte nog upPsltttningen bli bått-
re. fortsätter han'

- Annars vill, jag snabbt till-
iägga, att jag absolut inte är be-
so'ifen på hlubben sorn sådan
och på dess ledar.e. Det är bara
det, ätt lag iate !yg$91 atijag kan
uträtra irågot näi iiiiderlaget inte
år bättre.

Incrm KinnarPs IF har man inte
ännu satt igång med arbetet Pä
att få tag i ersättare till Rune. Så
hår säger ordföranden Gösta An-
dersson:

- Vi har egentligen inte
kommir någonstans På-väg moi
en lösning På det här'-serten ar

i, r."åpPi avslutad' Vi har väl

förgrundsfi gurer i Skövde-laget'
frune cailsson, Borås, skall ha

all heder av sin domarinsats'

. MATS

Rune Larsson - lämnar KinnarP'

förslag på ett Par namn. men som

sagt. inget är ännu klart'

Kinnarp är kvar i fyran! Här rädclar Bennl' Carlqvist kontraktet genom ati slå in 1- 1 på straff'

Rune lämnar Kinnarp-
rt- r " rletter bara en sasont-

MATS
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Vuttnet smeilko;r öJlg-
aö aöll ha V ihtter a atten !

Ett gott erch hälsosamt vatten är en livsbetingelse för en tätort. Om vattnet awiker när det gäller srnak och
innehåll blir människor lätt oroliga. I tvillingorterna Kinnarp oeh Slutarp förmärks just nu en sådan oro
och den är ganska naturlig - flera ortsbor har omtalat för FT att vattnet smakar illa oeh att igenkalkningen
är besvärlig. - Däremot är vattnet inte farligt att dricka, det säger expertisen. Vattnet innehåller nämligen
varken nitrat eller bakterier att'tala om, enligt prov sorn undersökts vid kemiska stationen i Skara.

Samhällsföreningen har börjat agera i frågan och det har resulterat i att ett informationsmöte hålles i dago
torsdago i Lokal Frökind.

- Vi höll ett sammanträde för
fiorton dagar sedan och beslöt då
att kalla abonnenterna i samhälle-
na till mötet, berättar samhällsföre-
ningens ordf. Bengt Samuelsson.
Hälsovårdsnämnden har tagit egna
prov i många år men nu har också
samhällsföreningen tagit några ex-
tra prov för att kunna avläsa väx-
lingarna i vattnets innehåll. Vi
tycker att vattnets kvalit6t för-
sämrats på senare år.

Vid kvällens möte kommer kom-
munen att representeras av bl.a.
gatuchefen Björn Fex och drifts-
chefen Per-Uno Haldorsson.

Kommunens hälsovårdschef Rolf
Asplund omtalar för FT att vattnet
inte är hålsovådligt. Han bekråftar
atl smaken är dålig och att igen-
kaikningen är svår. Vattnet lnne-
håller olika salter som sulfater och
klorider och det är de som för-
sämrar smaken. Att det kalkar
igen i värmepannor och element
ökar värmekostnaderna och det
torde vara motiverat att samhälle-
na får Vättervatten - det är på
sikt den enda lösningen. Visserli-
gen kostar detta en hel del men
den nuvarande filtreringen för att
få bort järn och mangqn och av-

Margareta Ungh och Inger Ekman diskuterar vattenfrågorna -
men ser inte alltid så glada ut när de pratar om vattnet.

härdningsanläggningen drar också
pengar.

Bäst är att samtidigt göra tärbe-
redelser så att även Vartofta får
Våttervatten, där räcker nämligen
inte vattnet till orq samhället skulle
växa ytterligare.

I vattenverket träffar vi Thure
Pettersson, som sköter både vat-
ten- och avloppsanläggningarna.
Han kan visa protokollen över
provtagningarna och de visar att
nitrathalten är under två milligram
per liter och att antalet bakterier
är mindre än en oer 100 milliliter.

Ett bra vatten i de avseendena så-
ledes. I ett av de senaste protokol-
len är antecknat att kioridhalten är
för hög och att sulfathalten är ,,an-
märkningsvärt hög", Det kan för-
klara den dåliga smaken ibland.

Verket har en avhårdnrnssan-
läggning som gör att vattnei blir
mindre hårt. Vattnet som går in i
verket kan ha en hårdhet av över
40 tyska grader men när det har
passerat verket är hårdheten oftast
under åtta grader, ibland bara tre
eller fyra grader. Hela Falbygden

är rik på kalk och har därmed hårt
vatten.

De båda samhällena förbrukar
230-240 kubikmeter vatten per
dygn. Priset som abonnenterna fåi
betala är 4.90 kr per kbm. Priset
innehåller även kostnader för av-
lopp och avloppsreningsverk och
man kan dela upp priset så att man
betalar 1.90 för vattnet och 3 kr för
avloppet rnan släpper ut. Detta har.
i stort sett samma volym som det
vatten man köper. Själva vat-
tenpriset är'då inte så högt.

Folkete röster
Ute i villaområdena hittar man

många som är kritiska mot vattnet;
Mats Andersson, Skogsvägen 4, sä-
ger att han inte gärna dricker vatt-
net i Slutarp.

- Jag arbetar i Falköping och
tycker att vättervattnet smakar bra
mycket bättre, därför vill vi ha vät-
tervatten. Vårt vatten inte bara
smakar illa, man märker'också hur
hårt det är. Det blir snabbt kalk-
tvål i badkar.och tvättställ och vatt-
net luktar klor.

- Jag hämtar dricksvatten på
annat håll, säger Margareta Ungh,
Hallagårdsgatan. Det vattnet an-
vånder jag när barnen får saft och
när jag kokar kaffe. Vårt eget vat-
ten ger ett beskt kaffe. Jag märker
skillnaden, har förut bott i Falkö-
ping och druckit vattnet där.

- Vi fick förresten en besvärlig
vattenskada i eti rum sedan en
ventil till ett element kalkat igen.
Sådana skador har även hänt i
andra hus här.

- Om vattnet här kan jag inte

säga mycket positivt, säger Marga-
reta Andersson från samma gata.
Vi vet inte vad salterna i vattnet
kan innebära för hälsan på sikt.
Pannan kalkar igen och vattnet vill
inte räcka till badet. Barnen väg-
rar iill och med ibland att bada i
det missfärgade vattnet. Vi får spo-
la bort onödigt mycket vatten som
vi får betala. Det ser också ut som
om krukväxterna inte trivs med
vattnet.

- Det är på tiden att vi får ett
bättre vatten, säger Inger Ekman
som vi träffar på'samma gata. Jag
undviker alt ge vattnet till min poj-
ke Håkan, som är fyra år. Man
känner sig osäker när vattnet sma-
kar konstigt.

Vattnet i Slutarp-Kinnarp kom-
mer från tre vattentåkter, Den
största av dem Iigger nåra vat-
tenverket vid skolan och det andra
ligger också vid bebyggelsen. Vatt-
net räcker till - det är smaken,
färgen och salterna det är problem
med.

RUNI

Vattenverksskötaren Thure Pettersson har ett kornplicerat maskineri att sköta. Till vänster behållare med
sandfilter för att avlägsna järn och mangan, till höger behållare för avhärdning av våttnet.



Tillförsiht i Frökindsfotb ollen
trots klenr facit för 1978

. Fotbollskosten i Frökind har
under den gångna säsongen be-
stått av div. lV-spel för Kinnarp
och div Vl-spel för Slutarp. Inget
av de båda lagen har kunnat
blanda sig i toppstriden i sina re-
spektive serier, men det var det
kanske heller ingen som hade
tänkt sig. Kinnarp var ju nykom-
ling i fyran och deras mål var ju
att hänga kvar. Slutarp å sin sida
spurtade fint förra hölt9n och ha-

Mats Andersson dricker inte
gärna vattnet.

a-

Sopproblem
i l{inno;rp':i.
En Kinnarpsbo har överklagat

rill länestyrelsen hålsovårds'
nåmndens beslut att inte medde-
la diepens från soPhämtning.
Kinnarpebon förklarar att han
int€ ånvånder sopställ och soP-
såck och skall följaktligen inte
betala för en kommunal service
som han inre bett om att få. Häl-
eovårdsnämnden har fått be'
svåren på remiss och förklarar
an man kan gå från kravet På
veckohämtning men eftersorn
klagandens fastighet ligger inom
plar.lagt områdc måste åtminsto'
ne l4-dagarstömning finna!.

- Jag har inte en enda gång
under alla år sedan den komlnu-
nala sophämtningen började an'
vänt dlnna sewice, förklarar
Kinnarpsbon i sin skrivelse till
länstyrelsen. Han 'säger att hart
åter på olika matställen, brånner
siälv brännbara öopor', i värme'
iat ran och kör annat avfall till
ioptippen ejälv' SoPsäcken vid
hans fastighet har aldrig använts.

- Det måete strida mot sunt
förnuft och alla demokratiska
fri- och råttigheter att bli krävd
(debiterad avgift) för något som
man inte är skyldig föro skriver
Kinnarpsbon.

de säkert hopp om en placering
på övre halvan, även om kanske
inte förhoppningarna sträckte sig
så långt som. tili strid om serie-
segern.

*
FT-sporten har, så här i sä-

songens elfte timme, känt Kinn-
arps iagledare Uno Carlsson och
Slutarps tränare Ingemar Ungh
en aning på pulseri för att pejla
läget efter avslutad säsong.

| * För vår del klarade viiu det
mål vi satte upp, d.v.s. nytt kon-
trakt i div IV, menar Kinnarps
Uno Carlsson. Många tippade ju
'oss som. nedflyttningslag, inte
minst när skadorna började
drabba oss. Vi spelade ju många
matcher utan spelare som Conny
Quisth, Roger Gustavsson, Ken-
neth Palmqvist och Tony Pers-
son. Det är ju spelare som man
inte ersätter i en handvändning,
speciellt inte som vi har ett rela-
tivt tunt AJagsmaterial.

I Slutarp är man kanske inte
riktigt lika nöjd med den,gångna
såsongen:

- Nej, helt nöjd kan jag inte
vara, säger tränaren Ingemar
ungh. vi har hafr för dåligt trä-
ningsintresse och det har väl ock-
så avspeglats i våra insatser i se-
rien. Med bättre uppslutning ha-

Våra kök kan du i FalköPing köPa hos

TRÄ & BYGG

profil i SlutarPsfotbollen.

de vi säkert lyckats bättre på
plan också. Men efter omständig-
heterna får män vål ge oss god- '

känt.Det gick ju bra i våras, då vl i

fick ihop tio poäng. Hösten var ''

dock sämre med bara fem poäng
och en slutlig åttondeplats.

*
Vi ber också de båda ledarna

att plocka ut sina bästa spelare
under året som gålt. Kinnarps
Uno Carlsson fastnar för Conny,
Qwisth:

- Conny är vår genomgående
jämnaste spelare. Han har inte
giort någon dålig match i år. Ben-
ny Carlqvist och Roger Gus-
tavsson har också varit bra, men
samtidigt måste jag ju säga att vi
inte bygger laget kring en eller
ett fåtal spelare. Alla måste vara
bra för att det skall klaffa.

- Hos oss i Slutarp sätter jag
Tony Skoglund klart frärrrst. Merr

Forts på sid. 19

AB Slutarpsköket
Slutarp
52L l0 Falköping.
Telefon 0515/333 90



Elektriska
installationsarbeten
Vi lämnar ett pris som
vi står för.
Pröva oss - så får du
se!

lios oss kan du också köPa
hushållsmaskiner

lnguar Gustafssons Elektriska
521 00 Falköping. Teleton 333 69

ALLT rön tnrurBRuKET I

fodermedel, utsäden, gödning, fröer.

RENSNING OCIT FöRMALNING
av spannmål m.m.

DAGENS LUNCH
Varje dag serverar vi dagens

rätt för 12:50

Och då ingår varmrätt, smör

och bröd, måltidsdricka, kaf-

fe. Vi har även andra smårät-

ter eller smörgåsar.

Ånrrs FEsr
Firar ni bröllop eller födelsedagrha ni firmafestnså kan vi
servera middagen, hos oss eller hemma hos er' Våra priser

tir verkligen humana.

KINNARPS PENSIONAT
INGA NIELSEN . TEL.332 40

GALVANISERAD

LADUGANOSINREDNING
Vi tillverkar alla slags ladugårdsinredningar

TILL KONKURRENSKRAFTIGA PRISER.
Begär offert - det lönar sig.

NYLON.BINDSLEN
Hos oss kan ni m,i'också köpa nylon-bindslen för kor
kalvar.

Halsängs Reparationsverkstad
KINNARP - Tel.461 64.

AUKTION

å inre lösöre
Paradgatann "Rossbacken", Klnna.lp

Fred. d.20 okt. 1978 kl' 13'OO då Kinneveds församling låter

försälja lösegendomen i Karl Parads dödsbo'

Äfa"i ur*f. möbler ss. soffor, stolar, slagbord' byråar' äld-

. re amer.väggur, gökur, koffertar, spinnrock' fotogenlampor'
'gi.r, 

po.rtin, lerkrukor, småhuggen ved' något bränntorv

il.-. ,o- ej. sPec' Kontant likvid'
Under hand kommer också fastlgheten "Rossbacken"

iiiiil""o 3:1 och 4:1) att lörsällas tlll högstbludande' Fas-

iigh"r"r, omfattar tomt å 995 kvm med dårå befintligt äldre

bostadshus om 3 rum o' kök' Tax'värde kr 30'000:-' Besikt-

.rlrrg *',, fastigheten kan av spekulanter lämpligen ske på

auklionsdagen eller annan tid efter överenskommelse' Vida-

re upplysing erhålles genom

l-. o. ii o v n Äii 3 r ort n t e

A1BERT ilNGIAS

Tel. 0515/151 75, 113 ?5 FALKÖPING bost.tel. 0515/116 75.

VINTER.
'SPORT

lnomhusskor
au olika

mäilen

$fiif "Hr".
SKOGSVÄGEN
SLUTARP - Tel.335 92

o.FR$DsLAGER,
öppet: Månd-fred 9-18

Lördagar 9-12



Vi tar hand

om din
i

Slutarp!

Tectyl- rostbe'
handling

Bensin

Oljor

+

Gäller
<- hela

oktober

ÅrrIOTALETS
FÖRSTABIL
RENAUR 14.

Nva Renault 14. Med långt drivet el<onomi-
och ääkerhetstänkande i sig. Framhjulsdriven
som alla Renault, med allt vad det betyder i

väegrepp. väshållning och körglädie, I(omlor-
ta6ät, tvit, Ue-nsinsnå[ I(ombi. Stor lucka där-tabel, tvst, benslnsnal. KomDl' DIor lucl{
la[ cich fållbart baksate. Lätt att - 

.o

bil

NTNAUTTW
SERVICE

lasta massvis med prylar. NYa
Renault 14. Bilen som är som
bilar kommer att vara.
Om några år.

Brånsledeklaration Renault 1tl

a

a
o

I Blandad körning: 0,75UmillBränslek. 1.500mi| 2.171 k4

Enligl Konsumentverkets rikllinjer

RTNAUTI@
BIt& MOTOR

Stutar! - Tel.0515/333 30

GRAns/

/{2u*R
t// uusEr
GMT|S/,

Gssq

i

i

Vid seklets bödan var folk
från grannsocknarna helt en-
kelt rädda för att Passera
Kinneved. Det hånde att
spritpåverhade Personer tra-
hasserade ocb överföll folk
som bara hade vågen förbi.
Därför var det ett djärvt före-
tag att 1908 starta det nYkter-
hetsarbete, som resulterade i
nu ?0-åriga KinnarPs IOGT-
NTO..

Hur det gick berättar vi om
i en artikel På inside i dagens
tidning.

På bilden ser vi en av de
nuvarande ledarna, ordfö-
randen Sven Andersson i
Lofsgården, förbereda histo-
rjken inför ?O-årsfeeten På
lördag. fflg-iO-,9

I

t

t*__

N$mwåwxn{åmn ilä: ffi{$ }'wtx$ lfm}

effi mffiffi nffi$qffi& K,&ffi[-i$&t]N

wtu&KK$ruffi1$ffiä${å
K[nri*rp - "i*1. $*) lil*t','d f"];ii



)dgen den 19 oktober 1978-FRöKIND
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i ,tpnoPÅgrr ?o-ÅRSJUBILEUM3 irl
lvinterny blea bArian till alttiu iT-JJ,Tr r 

rhets.föreningiKinneaed å II nvfttet.J

iilf:l'Tä$"$?.Tå1ä1tiå*ffi[:'lxanrvåx|ande"'"lä:'il*1i::T:#n"u*iI g"n. ben qiuttioåriga ftireningen, ffi- ,,,"rffiffi I början samladee man ofta till nämnda Elsa Karlsson, llon var | .I s'm s'1örre deren -'f"*åifi ffi åtrJ r{:,x**id ilä;dilllå;,hi'ä!"ftr1iäl !ir Klirnarps NTO. eller

I Vint"tny, år en vital oc

r !il*: Från 1e08 *' TJ'"ll",li: .tii$ h:il',"#'#äffä,:1#h: if$:: H'å'iå,1ff-il:Tå-i ! :] den hela tiden bedriv:lqElrll€|E!tqgIl9EqI]Y[;tHäN:,ål".åå"-1Y"flunqernålKonstenHj..iJ*'"*.nong9q^''...o.!|I terhetsfråmiande arbet

lt":.9ry1-":-:rtl3:'"-3".:^!':IWDiakusgionsåmnena---uul'Enannahängiven.nykter[11l'-|l
ii.:'.'"1Tkoncnelienat:.'.erhaWm.:i'ä,',ä;'l.1::'ä3iiH:äåilffJ::-'if#.å]..#'ii*i!

Lofsgårdenoehhan,itt",;ii,,i,,oWiixå5|ntta.,.ettigheter?IIarbrö..reteraf€1988.40ochlffi;ä.ä!
lo"t'-uuaa'aridemångaproto.m}-täårnauartnågonkånningav19a3tillgindöd19i3.lt

i'".n.l"lnä5::ffi'.äl'5":Tffiringenattdetvarrenasocialis.ffi.'.ä*'fl|ilt'.'::i}lålj::''ä"iäTå-:Äii

|KinnarpsIoGT-NTofyller7oWYedörorsahenti|ITrognal

-

1 ltollsböcke.l3 fll *t tj"j:li:t Erik Gustavsson i Haasla hann slottaret? Kunna vi bröder för' t ti i3l::"*'?,1*:'fjä'Å*1,*fi iåfjäååiyäfit"Jläl,1 i*::"ffåoi:l,nxa 
modet i nic' 

,*"T1'1*T,'J1'J1ilti' * i i
: lå:i:il }':1,$llli'*""å:iiäil iii::i*,."#il;;äil'äi -*:,å1",*'::t'ilfi3il fffi: *"#Ti:$iffi*',T'?'å,,'! |I des har en hel del material sam- nans ombytliga lynne av? Inleda- var bl,a, ledare för progfamverk-,l I
I tat, re var John Karlstedt. I protokol- samheten i många år. Ännu'1 |
; * Mellanölets 

. 
låttillgänglighet Vid jårnvägsbygget kom en del let har men antecknat ett delta- minns men föreningenr 

- 
teW i ir ver ett svårt evbräck i nykter- oregårligt tät iitt trat tu' och når garna i mötet delades i två grup- 1932, med både balett och frack- | r

I hetsarbetet bland ungdomarna, U"r""r'"ä'ig.digforlsattedeatt per,enförq"ghenemotkviinan. klåddacharmörer,ochlokalrevy- t I
1 säger Sven Andersson._ Annu arbeta på Karbä torvmosse, där Till slut enades man dock om ut- erna lg4?-48 som giorde att ftir- ; 1
i märker man sviterna av de alko- supa'dåt och det bråkiga livet talandet att orsaken till kvinnans eningen fick sin lokal skuldfri, I ! [I holvanor ungdomarna fick under fortsatte. Det hånde att fö11. från våxlande lynne var mannen! början av 1950-talet reate man I I
I mellanölsperioden. Vi satsar ni"nn*""f."å.ra inte våeade ta Föreninien har varit verksam o-kring med teatergrupper och ; I
I emellertid på ungdomsverksam- iäg"r, gorror' Kinnarp ai rä<lsla hela tiden men 1916-28 hade cabar6gång. Stenstodbakomdet i II het även nu och driver en ung- föi*ak--asserier. Ineen trodde att man en stagnation, kans|e orsa- mesta, Många minne vål också I t
I domsgård. i samarbete mef fri- :l:r:11äöä;; ;"il, ;;;ff;: kad av krigstiderna. Arbetet fick Stens tekgäng som ledde t"rr.- i I
I tidsnåmnden. Dår samlar vi^ung- hetsförenirig dår, Även prårt"r, dock ny fart. Är 193? hade man lekar på många fester. -- . . i Ir domarna och hoppas att på det sette sig eåot bildandet av för. över 100 medlemmar, en hög siff- I detta samnianhang får vi inte l 'I viset frårqja nykterhetsarbete-t, eningenl-När den unga och entu- ra med tanke på att medlemmar- glömma Sven i Lofsgården qiålv, | |
; Ledarefördenverksamhetenår siastiska"lä"arinnan Elsa Karlg- nabarakomfrånKinnevedoeh HanhariSSårvaritledareiför.,1 a

! InSe *kerlid' Elof.Rehn, r,en- son talade med pråsten oni att Vårkumla. I flera år var Kinn. eningen,,Redanl943böriadeh* ! !I nart Sandberg och Kurt-Ove man skulle böria nvkterhetsarbe- arps NTO distriktets livsktigaste som studieledare - han var då | |
1 Brodd' te varnade han 

-med 
motive- förening, 17 år - och sedan har hsn varit ; 1

:-Viharocksåenlivligstudie.rincenattdetvarronasocialis.Wordförandeitreperioderochår]]

1i;,;-.:.:,=;.-=;:-.:1-.:;:;;?.;ffi:5:.l:.o*_.or;;;;a-.'1e^*i#I|

|F^gP5u|r|gqlall|et.lgt6e!.Eg9leenNllsJohanggon,VåatorB,oehW'tåii$Tåt{å5.-'3j}'l#ii
I *åx."Jå'ff'j:a""llo1'u'o" ää;'ä;;ä;;'å';;;h:åfi; #
: - IOGT-NTO scmlaE till må. mammå' ffi
1;,å1ff;1R1trå.å"li.#il;;."".ctartadetemp|etVln.WåäTå1ffi:'1if'ä.'äi't':#J!
|iEg:',j,"|'-i"-pJ,"..|Y1.-1!,:.,:9:"iö.n"äH;"Ä"ä.ilti;äffic.'1"1.e'nborgmedi-ortq,tn.||
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:å*w 

uåt'*rrå", l, I
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Astrid lyckligt lottad,
Vunn 250.000 kronor

Astrid Andersson, 52 år, Kinn-
arp, är idag en ovanligt lyckligt
lottad person. Hon har nämligen
vunnit en kvarts miljon - d.v.s'
högsta vinsten - i Nya lönsPa-
randet på Sparbanken Skara-
borg. Det är första gången en så
hög vinst gått till Falköping och
totalt tog Sparbanken i år hem
inte mindre än sex av de tio hög-
vinster som iottas ut över hela
landet. En högvinst gick också till
Sparbanken i Lidköping medan
två l00.0O0-kronorsvinster tillföll
två sparare i Sparbanken, Marie-
stad, Anna Eriksson och Benny
Jansson.

Kvartsmiljonvinnären Astrid
Andersson fick det glädjande be-
skedet häromdagen. Hon arbetar
på Kinnarps Kontorsmöbler -

; nårmare beståmt på tapetserar-
avdelningen - sedan 13 år till-
baka. Maken Sven och sonen
Jan, 23 år, var givetvis med och
delade glådjen, men i övrigt har
nyheten varit hemlig för alla.ut-
omstående.

- Första natten efter beskedet
I låg jag sömnlös, berättar Astrid
ll som trots allt tar vinsten med
1 sansat lugn. Vad hon ska göra
;j med alla pengarna vet hon inte
ilån, det får tiden utvisa, menar
i: hon.

En sak är dock klar: nu ska

: I att detta ska ordnas.
ii - Visst är det mycket pengar
;1 jag fått, men några större föränd-

ringar i livsföringen blir det nog
inte, såger Astrid. Maken har
åkerirörelse och vi har egen villa
i Kinnarp, så nog kommer peng-
arna till användning på något
sätt. Kanske kan det bli en resa
utomlands, längre fram.

Det blir i så fall första gången
för mig själv.

Hem och sL"r.t1?'E#f#J
Hem och Skolas tipspromenad i

sönclags samlade 100 deltagare
med start från Kinnarp och Slut-
arp. Rätt rad: 221 x21 221 txl. l)
Universitetsbiblioteket i Unnsala
(2), 2) Saturnus (2), 3) Kvickiilver
(1), 4) Lie (x), 5) Luna 10 (2), 6)
Lennart Nilsson (1), ?) Afrika (2). 8)
Viktor RvdberC (2), 9) Sipporo (1),
10) Connors (1), 11) 1961 (x), 12)
1912 (1). En med 10 rått Gösta An-
dersson, Genv. 2, Slutarp 40 kr. g
rätt Helena Claesson, Falköpingsv.
4, Slutarp 20 kr. Skiljefrågan var
366 ärtor.

Bäst var A-C Winroth, Dalg 2,
Slutarp 353 st 20 kr. Barnvinnare
blev Ulrika Jarlsson, Kinnarp, 20
kr. Rätt barnrad: xl? Il2 xl2 x2x.

'; -E;n saK ar oocK Klar: nu sKa
'! hon ta det lite lugnare och byta
I I holrirlctiÄnctan mnt dcltid T{onilheltidstiänsten mot deltid. Hon
Sjhar redän fått löfte från företaget;i har fått löfte från företaget

Astrid Andersson, Kinnarp, hade turen att vinna en kvarts miljon
oå lönsparandet. Här uppvaktas hon med blommor och symbolisk
sedelbunt av bankdirekör Jan-Erik Jonsson t.v. och kontorsföre-
ståndare Anders Westermark på Sparbanken iFalköping.

Itj7g-to -t1

SKAtt VISA
HUR FI-,IS
GER EI\E,RGI
Slyakogarna i Falköpingstrakten- gkall användae

,oi'"i.igikälla. Bioenergi AB i Falköping har fått
330.000 kr av gtaten för att bygga3n demorrstrs'

tiäi."irlggning. Anläggningen gkall senar€ använ'

4"" "o- Ååa"n ra" anvåndning av flis från planera'

de energlekogor i regionen'

#'
med stor tillfredsställelse.
Energispargruppen har näm-
ligen initierat att kommunen
ska köpa {lis av den antagg-
ning sorn 4u planeras. Man
har även i övrigt stött projek-
{jet.

- Meningen är att anlägg-
ningen ska ligga i Mönarp,
säger Per Göran Granehed.
Därifrån ska flis i första hand
kunna distribueraa till bräna-
lekoneumnter inom en orn-
krets av ett l0-tal mil. Detta
enligt den ekonomieka kal-
kyl vi f.n. har att följa. Av-
sikten är att anläggningen
först och främst gka ta till-
vara den skräpskog på Mös-
seberg eom f.n. bara eldas
upp till ingen nytta. Till det
kornmer sedan den ener-
giskog som fn. odlas likgom
det 'vi väntar att privata
ekogaägare och kommunens
öwiga skogar bidrar med. \

- Helt utbyggd, och un-
der förutsättning stt vi kan ta
tillvara all skräpskog, o.d.
inom kommunen, betyder
anläggningen att all oljeeld-
ning inom ksmmunen kan
alopae. Att göra om oljepan-
nornå till flispannor innebär
inte heller någon större kost-
nad och är tekniskt myeket
enkelt att ordna, säger Per
Göran Granehed.

Det är industriverket 6om
gert Bioenergi AB åtåtligt
.töd tilt projektet. Verket eer

demonitrationsanläggnin gen

rom.en av många möJliga vä'
gar att öka anvåndningen av

ekogeavfall I energlProduk'
tion.

Företb etappen i Projektet
lnnebör köP av utrustning
för röjning, fliening' trana'
port, torkning och lagring av

Lrönaleflia. Bioenergi AB för
handlar f.n. med FalköPinge
kommun orn leveranser av

Ilis från de kommunsla eko-

ProJektet leder så små'
ningom till raPPorter aoilr rrt'
arbetatr av Bioenergl i oam'
arbete med ekogahögekolan'
En försts rspport bltr klar i
slutet av iuni 1979. Industri'
verk€t snger det vlktigarte
'med anlÄggningen va-ra att få
reda på'kogtnsdema för de

olika hanteringsloden'
FT har varit i kontakt med

ordföranden i FalköPinga
kommuns energiePargrqPPt
Per Göran Granehed, oom

hälgar det otatlige bidraggt

8erRa.
Forts på sista sid @



7 0 -å,rs iwhileum i Kinngrp
Den gamla VinternyJokalen i

Kinnarp hade näppeligen räckt
, till att fira ?0-årsjubileum i, lokal
Frökind var i det närmaste full-
satt när Kinnarps IOGT-NTO På
lördagen firade 70-årsjubileum.
Efter inledande körsång högtids-
talade ordf' Sven Andersson, el-
ler kanske mera historiskt berör-
de de gångna åren i en humoris-
tisk kavalkad av gångna händel-
ser. Några "axplock" ur årens
vedermödor och glädjeämnen
fanns i tiyck på de dukade
borden och FT har tidigare redo-
gjort för dessa.

!o-

Ester Andersson och Nils Jo-
hansson hörde till de närvarande
veterånelna med ?O-årigt med-
lemskap och de båda hyllades
vederbörligen med blommor. Till
kvällens,högtidligare del hörde,
förutom körsången, även musik
av Yngve Jöhansson-Margareta
Thor, tal av distriktsordf. Lars
Westh och diplomutdelning.

:o-
Gunnar Arnborg var emellertid

den som under kvällen, "brin-
nande i anden" framförde nYk-
terhetens budskap. Engagerat ta-
lade han om det enda saikliga ar-
zumentet, helnvkterhet. Talaren
Från Wendelsbärgs fiolkhögskola
påminde om att denna skola star-
tan' 1908, alltså samma år som
templet Vinterny. Han mindes
även programyerksamheten i
Kinnarn från sfio tid i stamför-
eningen Skölvene, dår han och

' hans fru haft mycket gemensamt
med Kinnarps NTO.

Gunnar Arnborg berörde
många av vår tids problem. Det
är iu inte bara onYkterhet utan
även narkotika, men enligt tala-
ren är det i första hand frågan
om ett virxenp.obl"-. De vuxna
föregår med dåliga exempel som
sedan tas efter av ungdomen.

-o-
Talaren nämnde om "glasmän-

niskorna", de som sitter innanför
glasrutan i bilen, isolerade från

' sina medmånniskor och de som
sitter framför glasrutan i TV.- Glas-smänniskorna blir passiva
och saknar den gemensamhet
som de har som gernensamt käm-
par för något, det finns de som
bättre känner en TV-sjåare än
sin mormor.

-O- '' i:

Harr tyckte även att nykter-
hetsrörelsen fick lite plats i press

och TV, medan idrotten får ailt
mer och mer som om det inte
funnes några andra ideella orga-
nlsationer.

Innan Gunnar Arnborg lämna-
de podiet överlämnäde han som
present några vanliga skolans
skrivböcker, där olika författare
skrivit dikter för hand, var och
en i sin stil, diktböcker som kom-
mit till iiå Wendelsbergs folk-
högskola.

Blommor i mängd överlämna-
des under kvällen och det blev
som Sven Andersson uttryckte
det "parkeringslr"lt9ryrl,: vid
högtidsbordet, det kunde inte
r5rmma aila blommorna,

' -o-
Bland gästerna fanns sYstrar

och bröder från olika delar av lä-

,,.,,,,,,,.,.,,.,,,,,,,,,,,#,å

Församlade diplomater har fått diplom, blommor och märke av distliktsordf Lars Westh.

Elof Eehn överlämnar blommor till "silritioåringarna" Ester Anders-

?!- . *,

John Karlsieth, Torstcn Gus-
tävsson, Gustav Gustavsson och
Gunnar Wilgotsson för 50-årigt.
medlemsskap. För Z$årigt med-
lemskap displomerades Birgit
Ek, Ingrid Ahlqvist, Inger Karls-
son (född Görar'sson), Inger
Karlsson, Sundet, Ingrid Johans-
son, Arne Johansson, Yngve Jo-
hansson, Arne Kar'lsson, Lennart
Engdahl, Lennart'Sandberg och
Lennart Clausson.

Efter högtidligheterna oeh ma-
ten var det dags att röra På sig till
tonerna av Sixtens kapell.

2qltwT6.

I 6 stiftels eläge nhetJi 
te'r t - a

snart inflyttningsklara

t'...t
<.

De nya stiftelsehusen i.Åsarp och
Slutarp är snart inflyttningsklara.
Den 1 dgcember är de sex lågenhe-
terna i Åsarp fårdiga, den 1 jänuari
en del av husen i Slutarp och om-

kring en månad senare resten av
de tio lägenheterna i SlutarP.

Så gott som alla lägenheter är ut-
hyrda och någon risk för att de
skall stå tomma är det inte - kön
till lägenheter har varit ganska
låne i flera år.

Sämt[ga lägenheter har mark-,
kontakt och hyresgästerna^har allt-
så var sin lilla uteplats. I Asarp är-
lägenheterna på två resp tre rum
och i Slutarp blir det även fyror.
Samtliga hus har kostat cirka 3 milj
kr att bygga.

* Den här typen av lägenheter
är eftersökta, säge^r Sven Thor i
stiftelsen Frökind-Äsarpsbosäder.
Många vill bo i lägenhet men ändå
ha en liten trädgård.

-+.n oql l{i!s, JohanssPn. ' .

i!

net samt representantet för olika
intresseföreningar.' Kommunen
representerades av fritidsnämn-
dens ordf Erna Fredrlksson, Blå-
bandsförehingen av Äke Hassel,
MHF av Sigvard Johansson.
Gunnar Svärd representerade
grannavdelningen i Falköping
och Curt-Äke Brodd Falköping-
Tidaholms NTO-krets.

-o-
Innan matqr serverades, diplo-

r-nerq!95-$argLJohansson, Har-
ry Jbhansson- Giiran Andersson,



Apropå ett jubileum i Kinna,rp

I kväll firar Xinnarps IOGT-
NTO de 70 åren med en högtid i
Lokal Frökind. Vi berättade i
torsdagens tidning en del kring
åren som gått. Från början hette
föreningen Vinterny och bilden
ovan är hämtad från startåret
1908, för övrigt den 23 augusti.
Det var nämligen så att på förslag
av Gideon Karlgren beslöt temp-
.let Vinternv att inbiuda socknens

högsta lee{ning till-ett möte och
samtidigt låta firtografera sig. På
ouqen ser nl:

Rad 1 från vänster: Agnes G,ii-
raneson, Ester Andersson. Jennv
Davidsson, Helna Giiranssori,
Ingrid Johansson, kvrkoherde
Borell. J. Lindström, J.P. Kjel-
len, Elaa Kjellen, Ellen Larss-on.
Elsa Kjell6n, Karin Kjellen, Mia

Lindstiöm. Karlstedt, Oskar Lindström, Gi-, Rad ff Adelina Johansson, Al- deon Karigren, Gilbert Karliren,fred Johansson, Tore Wenner- Einar Karisson, Sigurd Jo[ans-
sten, Eernard Persson, Ivr Gus- ,o". e"åu6 f..kt.ät.
tal'sson, Hanna Thorsell, ^Annie Rad 4: Gustav Kiell6n, Oskar
Johansson, Elin Larsson, Gustav Kjellander, Gunnar itell6n,
Johansson, Elin Svensson, _Ilin K.W. Davidssop,:Ragn"r.iöfräsl. Gustafsson, okånd, Anrra Kjel- son, Erik Berj,'okeid, Erik An.I6n. - derison, Nils-'Johansåon, John

Rad 3: Länsman Rbinholts,,fru K;kre;.
Reinholts, fru J.P. I(iell6n, Nils_ - 

lQ]g_lO-
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Nu förklarar invånarns i Kinnarp-Slutarp krig mot Fal-
köpinga kommuns ansvariga i vattenfrågan. De mycket
högn salthalterna i det kommunala vattnet som uppmätts

: urlder en längre tid har inte förmått kommunen att ta ltu
m6{ p1:oblernen, menar Slutarps Samhållgförening i en skri-
valee.+ill kommunstyrelse* * De ansvariga spolor ett högt

* .enBl dred _de två tätorternas drygt l.0OO invånare och ddt
finns nqtudigtvis inlieh trrsäktlför den handlingsförlomnlng
aoln vidats i denira frågä,'lf<rii,er föreningen och förklarar
att orir inte kornmunens ansvflriga omgående tar itu med- vattenfrågan ansvarar man lntg längre för följderna. . '

Fortspåsistasid @
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Ängrlper
huehålhmagklnör

Abonnenterna i Klnnarp-Slut'
arp har degautom större utgifter för
ghi vattenföraörjning genom att
den enormt höga galthålten angri' 

1

oer hushållsmeskiner som diskma' Iper

- Vi tvingas in i aktioner som vi
icke kanske har möjlighet att styra,
Samhällsföreningen kråver att Fal-
köpingg kommun omgående
oavsett det ekonomiska låget *
projekterar och igångsåtter ut-
byggpad av ledningar för en an.
slutning av vättervatten eller annat
llkvårdigt vatten till Klnnarp-Slu.
tarp, Man kriiver också att hon. .
sumtionrvåtten från annat håll dis- :
tribuoras till barnfamiljer.* Ett råttvisekrav och ett hål-
sokrav, råger föreningen, I

Kloridhalten i vattnet i Kinn- r
arp-Slutarp år enligt protoltoll;<
den I oktober i år 300 mg/I. I hålso-;r
vårdsstadgan betecknas vatten,
som {iånligt om klorid- rosp. sulfat-.
halten underrtiger 100 mg/l. :

- Vi har en kloridhalt som år"
200 procent högre än gållande norJr
raalnivå, Detta måste för en ann
svarafull kornmun vara rent skråmd
mande siffror, såger föreningeq,
och hånvkar till provtagningar un;
der 1977 då kloridbalten pendlarr
mellan 3f5 och 365 mg/l.

- Då'blir man ånnu nier choc-
kersd över kommunenc underlå-
tenhet att handla för att lösa pro-
blemet.

Att kommunen sedan har samve-
te att kråva sina abonnenter i om-
rådet på samma avgift för levererat
vatten, som gäller för öwiga delen
av kommunen tycker föreningens
företrådare år obegripligt,

-o-
Barndsghemmet FYrklövern i

Slutarp hir urratra för åverkan
under natten mol torsdagen. Då
har nåcon/nålra roat aig med att
viiltri fvra eopiäckertäll och epri-
da ut innehållet. Vidare her två
cvkelerÄll keatae ln bland några
buakar och även aå har ett PrYd'
nadrtråd O.",YJ]. r",X-,r -*jt

Hem och skola ualde ryy ordf"

iklner, tvåitmalklner, varmvatten"
beredare, kraner etc,

-Det år ett renlighetskrav oeh
råttviaekrav att abonnenternå er'
håller rltt vatten till ett krafttgt rc'
ducerat prlg lntill det att fullgott
vatten har englutits, eåger för'
eningen.

Rlrher för barnan?
I rhrivelsen gtår dct vldare bl, a, I

- I området bor det €:e e00 bern
t åldern upp till ? år, Vt il!ågaråtter
verhlben-dm det lnte år hålrovåd'
ligt att, med den kontlnultet som
vättenkonrurtion år, låta små'
barn förtåre desaa höge ealthalter.
För ett Inte på något vic rlskera
hålaån för våra barn kråver vi om'
råendc Btt ånnåt konrumtionsvat'
Ion dirtrlbuerac tlll våra barnfamil'
J"?ör"ninrun. 

representantei för-
klarar vldårc att åan rkdl tc kon.
takt med b-arnrpeeialist omgåcndc.
Man påtalar ockaå befarad ncgåtiv
effekt-lv på månniakor med t{årt
oeh kårlbervår.

Nån Floby flak vatten
Når Floby hede sina Problem

m€d höEa nitråthalter i driekrvath
net dlatr-lbuerades vatten till barn"
famlljcr genom FalköplngrmqJe-ri'
et! försorE och tillmötergående.'Man leverårar rnlölk tlll affårerna
dår. men inte till Slutarp och Kinn'
arp, Det år JönhöPingamejeriete
område,

"Når vi sitta i våra barns bänkar "Eva-Lisa Thörnqvist har fått nya
elever i nytt klassrum: Valter Gustavsson, Anitha Fridolfsson, Gul-
lan Arvidison, Torgny Johansson. Ingvor Svedberg, Astrid Thör,
Leif Lihnell och Martel Gustavsson.

Ordf. Bengt Klingsteth kunde hälsa en stor skara föråldrar välkomna
till Frökinds hem och skolaföreningens årsmöte, Förutom förhandlingar-
na kunde man nu åven få tilfälle att delta i visningen av den nya tillbygg-
naden av skolan. När en rundvandring i lokalerna var gjord redogjorde
'skolpsykolog Jeny.I,qrsson för sitt qqlete bl94d de2'20Q elever som hö{
till hans arbetsområde.

Trafikku till i FYr lkl-öu 
e1ry

När Britt-Marie Strid slutar att spela får den som just har den cirku-
lerande hatten finna sig att bli "utvisad" Förskollärare Birgitta An-
dersson demonstrerar hur leken går till.

Nytta och nöje förenades fint på tisdagskvällen när de

ar,s"ariga för förekolan Fyrklövern i Kinnarp ordnat med

trafiksäkerhetsinformation. Förekollärare Birgitta An'
dersbon kunde hälsa en stor skara av sina barn och för-
äldrar vålkomna till kvällens rnöte.

Från kommunens trafftsäker-
hetskor/rmitt6 medverkade ordf'
Per Jonsson, sekr. Maja Person
samt ledamoten Hans Brage.
Körskollärare Gunnar Alriksson
medverkade också llksom Polisen,
representerad av tra{ik-kunnige po-

lisman Bengt Jo-hansson.
Kanske rnest sPännande under

kvällen var att åka tratikslingan i
Lagerstorpsskogen där den gamla
Ulricehamnsvägen stod till för-
fogande för kvållens övning' Här
fick barnen åka med sina föräldrar
i bil och på vägen dök då uPP Per-

så dockan klarade sig trots den

saknade reflexen.
Även o- stolarna inne På FYr'

klöyern var i minsta laget blev det
l"""riJ "ia 

förädrarnai kaffebård
och inte minst efter kaffet då före-
ståndare Britt-Marie Strid tog fram
sitt dragspel. Det blev nämligen en
stunds lekar för unga och äldre in-
nan det var dags att gå hem i
kvållsmörkret, förhoPPningsvis
med de utdelade reflexmärkena
dinelande från kläderna.-'"" 

i;tr?;j1' at

i soner med och utan rc'flexer med

I rnörka och ljuSa kläder. Bak en

I bländande bil stod en h'afi.kdocka i

I vägen men alla förare var skärPta
I

Skolpsykologen var tidigare knu-
ten till specialundervisningen men
han har nriflera vidgat arbets-
område. Jerry Larsson nämnde
två viktiga mål för eleven, dels
kunskapsmålet och dels det sociala
målet: att fungera i samhället' Det
senare är inget nytt men får allt
större betydelse.

Talpedagogen Göran Knutsson
redogiorde för sitt arbete fördelat
nå sii skolor. Han jobbar med vad
iran-kallar "ungar iom har talavvi-
kelse" och det är ganska många
det.

Kvållens tredje sakkunnige som
medverkade var Gertrud Jacobs-
son ansvarig för skolmåltidsverk-
såmheten. 5.500 portioner lagas
dagligen i fyra kök, Falköping,
Vartofta, Floby och StenstorP' Ut-
över dessä finns 19 olika serve-
ringskök som då serverår den fär-
diga maten till eleverna.

Verksarnheten är enligt Gertrtrd
Jacobsson inte problemfri men lö-
per ändå bra, problemen år minst i
de läsre klasserna.

Ma-ikostnaderna måste hålles
inom, de. ekonomiska ramarna och
en portion kostar nu 6:50 - vafav
livsmedelspriset är 2:65 kr. Resten
är personalkostnader, transporter
och fasta kostnader,

Efter informationen. följde val
och till ny odf. efter avgående
Benet Klincsteth valdes Janne
BrisEo. ÖvrIga i styrelsen Inga
Larsson, Valter Gustavsson, Berit
Joelsson, Rita Skoog, Monica
Kjellberg, samtliga ovälda och An-
ders Vestermark nyval' Mötet be-
slutade även att använda 5.000 kr
till lekredskap till låg och mellan-
stadiet samt att stå för luciakaffe'

i 7] s^ t t'01'
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- Jag är mest ängslig för att vattenmassorna skall
ha underminerat garagete säger Gösta Eek.

Ktoridhalt orsak

Den höga kloridhalten (salthalten) i vattnet i Slularp-Kinnarp kan vara
den direkta orsaken till en vattenläcka under en villa i Slutarp sorn upp-
täektes på söndagen och sorn kan få svåra konsekvenser för villaägayen
Gösta Bek. Mellan ungefär kl. IO.OO på förmiddagen och fram till kI.
20.00 på kvällen läckte det ut mellan 350 dch 500 liter varten i minuten
under familjen Gösta Eeks villa vid Bäckedalsvägen i Slutarp. Varm-
vattenberedaren i villan hade gått het och säkerhetsventilen hade inte löst

Länsläkaren

snarast

ut.

Det heta Yattnet
strömmade ut s.a.s.
bakvägen oclr- brände
sönder polyetenröret
sorn rnatar fram färsk-
vatten från kornrnulrens
ledningar till villan. Att
detta kunde ske anses

' bero på igenkalk-
ningen i rören sorn
drabhar hushållsmaski-
ner i området på grund
av det kloridhaltiga
vattnet. - På ett sätt
kan det vara bra att så-

dant här händer. Då
måste de makthavande

i kommunen äntligen
inse att någonting mås-
te ske rned vattnet hä.
rule. Men samtidigt är
jag arg över att rör går
sönder efter nio år - så

gammal är villan. Rör
som skall hålla minst
3O åro sade Gösta'Eek
när FT talade med ho-
norn på måndagen.

Familjen Eek var
bortrest på söndagen
oah märkte ingenting
av läckan förrän vid l8-
tiden. Eeks kom hem
redan kl. "6.0O men

konstaterade bara att
kornmunens mannar,
grävt hål i. gatan utan-
fbr. $år fami$en Eek
inte hade någcit vatten
vid l8-tiden fattade
man misstankar och då
började gatukontorets
folk också titta närma-
re på villan. Då nästan
flöt den källarlösa -vil-
lan i vattnet!

Man anade läekan på
förmiddagen då trycket
i ledningarna ,till de

" Forts på sista sid O

Vätter-
till vattenläcka vatten

Nu har Länsläkarorga-
nisaticinen också upp-
märksammat vattenpro-
blemet i Kinnarp-Slutaip
och föreslår att kommun-
styrelsen utan dröjsmål
sätter igång en ulredning
för att förse tatorterna
med godtagbart dricks-
och hushållsvatten. Man
anser att klorid- och sulfat-
halterna är anmärknings-
värda, Länsläkare I. Hoh-
ner och länshälsovårds-
Itonsulent S. Eklund för-
klarar också att det är väl
känt att hög kloridhalt.kan
ge upphov till frätskador
på rörledningar och an-
slutna maskiner. Den na-
turliga lösningen är att för-
se Kinnarp-Slutarp . med

Forts på sista sid @
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omgivande fastighetet'-
na sjönk. Jourhavande
vid komrnunen kontak'
tades och ryekte ut för
att lokalisera läckan.
Man hötl på med gräv'
ningar och undersök-
ningar hela efterrnidda-
gein utan att hitta nå-
gonting.

Ätskilliga kubikmeter
våtten har alltså runnit
ut. Till all lycka ström'
made vattnet neri av-
loppsledningar och
sjönk undan relativt
snatrbt.

Men iukten har vållat
skador.

- Jas kan idag inte
göra någon bedöm- .

ningo men är rädd för
sät,tningskador. Inne i
huset har tapeter på en
del qtäIlen hörjat veeka
sig - så var det inte ti-
digare. Jag är kaneke
mest ängslig för gara-
get, Eom jag tror blev
underrninerato säger
Gösta Eek.

Under måndagen
kunde fastigheteägarna
i Slutarp också se viesa
följdverkningar i sitt
vatten då t'grustt följde
med genom ledningar-
na till hushållen.

- Vi försökte lokali-
sera läckan men när
det stod klart att det
var läcka i en villa hade
vi inte något snsvor
längre, säger,gatuehe'
fdn Björn Fex. Kommu'
nenE vattenledning går
till tomtgränaen, däri'
från och till - 

villan är
faetighetsägarens eget
anevareområde.

- ttGrugettt gorn fgs'
tighetsägarena i Slut'
arp-Kinnarp igår fick i
sina vattenledningar
kan vara ,roet och rost'
flagor som ryckts loss
vid den kraftiga ur'
tappning av ledninge'
tläIet sorn uppstod när l'

röret"brast i familjen
Eeks villa' säger gatu.

o",l,#:f'l"1"'
anslutning för vättervat-
ten, men€r länsläkaren.

Länsläkarorganisatio-
nen har gått igenom de se-
naste tio årens vattenana-
lyser och det har visat sig
att en markant ökning av
kloridhalten förekom i rå-
vattnet 1976.

- Härav följer att även regnvatt-
net uppvisar en likartad trend från
samma tidpunkt, Till länsläkaror-
ganistionen rapporterade högsta
kloridkondencentration i regnvatt-
net daterar sig från 19?8-08-09 och
anges till 1.900 mg/I. Även .sulfat-
halten visar en likartad stegring
och hittills högsta värde som rap-
porterats anges till 151 mg per liter'
1978-09-2?, skriver länsläkaren och
länshälsovårdskonsulenten.

Man förklarar . att sulfathalter
mellan 100 qch 200 mg/liter resp'
kloridhalter mellan 100-300 mglliter
är ur teknisk synpunkt anmårk-
ningsvärda.

- Överstiger halterna dessa vär-
den bedöms vattnet som varande
med tvekan tjänligt för hushållsän-
damåI, skriver länsläkarorganisa-
tionen som fortsätter:

"Ett allmänt accepterat samhäl-
leligt krav år att vatten som till-
handahålles för allmån förbruk-
ning skall vara fritt från kemiska
åmnen, vilkas nårvaro i vattnet
kan medföra hygieniska risker.
Betydelsen av att detta krav blir
tillgodosett med stor såkerhetsmar-
ginal har undan för undan ökat,
allt eftersom vattenverken'byggs ut
för att tillgodose allt större befolk-
ningsgruppers behov av vatten.

På grund av den dåliga vat-
tenkvaliten i Kinnarp-Slutarp vill
lånsläkarorganisationen därför fö-
reslå Falköpings kommun att utan
dröjsmål företa en utredning som
klarlägger vilka förutsåttningar

som finns för att förse samhållet

Påtala
dåtiså

som [lnns lor arl rorse samnauel j

med ett godtagbart dricks- och 
I

hushållsvatten. För länsläkarorga- 
I

nistionens del framstår en anslut- |
ning till Skaraborgs vattenverks- I
förbunds ledningsnät som kanske I
den naturligato:T:1". 

Ij
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Kinnarps skola har under
natten mellan söndag och mån-
dag utEatts för ett inbrott var-
vid ekadel;örelse för tueentals
kronor åetadkommits. Tjuvar.
na, polisen misstänker.att de är
två, har brutit upp ett tio-tal
dörra'r med något bÄndverkryg
och därvid skadat iås, dörrar
och dörrpoeter. En ny färg-TV
som vårderss till 4.000 kr och
en bandspelare som år värd'
1.000 kr har stulits.

Gärningsmännen har brutit
upp sammanlagt åtta dörrar in-
ne i ekolbyggnaden och kon-
cenlrerat sitt letande till förråd
och övriga utrymmen där un.
derwisningsmaterial brukar
förvaras. ,

Polisen har gjort noggranna
undersökningar och dårvid lye-
kate eåkra flera värdefulla spår.

it ?8^rt "'r.tl

F r öki,nd,s *.t o* JIJå,Ål,j'
döstsuterold,e
outten oeh lr,emhiölp

Vid mötet n 
"d' 

F"ökind. social+
demokratiska förening, som hölls
på Pensionatet i Kinnarp nomine-
rades öreningens kåndidater till

- landstings- och kommunalfullmåk- '
tigevalen nästkommande år. Lika-

'ledes behandlades förslag till lokalti
aktionsprogram och det var då som
den aktuella vattenfrågan 6iStut--
arp - Kinnarp kom in i bildeh.
Aven situationen inom hemhjåilpen
diskuterades och här svarar Frö-
kiirds-delen inom kommunen för
en botten-notering nåir det gäller
antal hjälptimmar per person oöh
år.

Till ombud vid distri|<tskongres-
sen föreslås Gustav Gustavsson och,
Birgit Ek med Alleq Ahlqvist och
Curt-Ove Brodd somrersättare, Till
kontaktmän inltir kyrkofullmåkli-,
gevalet nästa år utsågs Lennart
Karl6n och Gustav Gustavsson.

Till ledamot av srbetårekommu-,
nens valberedning inftir lg?Sårs
val utsågs Gustav Gustavsson med
Allan Ahlqvist som ersåttare. Vid -

mötet låmnades qgkså repport€r
från olika sammaritiäden,

vattnet

de

t'llg-ll -o?

redan - 75
HÄlsovårdrnilmnden. I frlLi|'

plng har fått $lutarBe årmhåll,r
förenlnge rkrlvehe orn dat dållgr
Fröklndrvrltnct på ronlce o0h
hjinvirrr I eltt yttnndo livr,t f;L
gon tlll att rnsn frln n{mndcnr
eida upprepade jfirnget påtalat
dat d&liga vrttrcl I $lursrp'Klnn-
ar?, - Ilsltcrn r evolr,awllr. Jtr-
lighet kan dirklteral rnen dosr
tcknlskr agenelxapat tlb valtnal
olärrdlgl .otn brs|rllkvrttrå'
kon trt€mr håhovårdrnåmrtdcn,
com ockeå belonff de ckonoml*,
ka honseLrcnr€ru filr rbonnen
terar I onlådet, eftermm hur-
hållomgkiner snabbt bllr obruL"
bnra gbnorr det kloridhaltlga
vrtlncl.

Ilälsotlrdraårnodcn vber |-
protohoU att rnsn uppmårläri.
mar de högo haltcnr rulfrr oph
}lorld i Ytllnct rsden deocmbpl
1975 och rodnn rogolbundcr pl'
tslåt yrttncli dAltgr hvalltei ollår
provtrgnlngår

ttlg* n- p7



F riti dsve rks arnhet för
långvårdspatienter z'xtv-\6

Att bli intagen för långvård på'.
Falköpings sjukhem eller bas-r
sjukhusets långvårdsavdelning,
betyder inte nödvändigtvis att bli
isolerad från omvärlden. Givetvis
finns det många som inte kan
lämna sina platser, men föi dem ,-

som är någorlunda pigga och kan
förflyttas i rullstol, har genom
"fritidsverksamheten', en ny
värld öppnats. Här finns en verk-
samhet som åir okänd för många. .

*
Vad som nu menas med fritid

för de personer vilka har som nå-
gon sade: "all tid som finns", är
kanske svårdefinierbar men mel-
lan regelbundna sov- och matti-
der finns alltså timmar som fri-
tidsledaren Olle Karlsson och
hans medhjälpare söker göra me-
ningsfulla, och med detta har de
lyckats på ett mycket fint sätt,

Verksamheten är mycket om-
fattande och med hjälp av handi
kappbussen kan man få åka hem
eller på udlykt, kanske åka att
handla och .bäffa bekanta, det
senare inte minst viktigt. Ut- .

flyktsmålen har under de senaste
åren varit många och skiftarrde,'
besök i den egna hembygden och.
dess kyrkor, på lantgårdar ochl
museer, på daghem och skolor,.*

Sångare och musikanter och
andra underhållare har gästat
många gånger och på "anhörig-
träffar", patienternas eget lilla
kalas, kommer många anförvan-
ter in på bexik.

På Falköpings sjukhem finns
utöver,,vanligt terapiarbete, möj-
lighet till bakning och matlag.
ning, som också sker genom fri-
tidsledarens försorg.

*
I höst har man bl a besökt Fal-

köpings brandkår som- visade
runt och berättade om sitt arbe-
te, samt giort ett besök hos två
tredjeklasser i Kinnarps skola.

Skolbesöket blev mycket gi-
vande både för de gamla och för
skolbarnen som noga ftirberett
sig på sina frågor. Med bland
långvårdsgästerna fanns nämli-
gen en lärere och en lärarinna
som kunde berätta för barnen
om sina minnen.

Om de g4mla till åventyrs hott .

att ile skulle möta ett par odicipli-
nerade och bråkiga klasser, så
blev nog mötet med ungdomarna
mycket överraskande. öppna
och frimodiga, men artiga och
vänliga var barnen i Kinnar-ps
skola och hör oeh håpna de kun-
de även multiplikationstabellen.
För gästerna var engelskan nå-
got nytt liksom att lärarinnan rör-
de sig fritt bland barnen och inte
bara satt vid katedern med rot
tingen i hand.

Gästerna fick lyssna till lektio-
ner i olika ämnen och fick till sist
höra "Tryggare kan ingen vara"
kanske som enliyllning, och som
ett nyitigl utbyte kommer Kinn-
arpsbarnen att gästa sjukhemmet
efter jul och se hur det,är att bo
där. ,t,

Skolbarnen i Kinnarp har skri-
vit tackbrev till sina gäster och ur
dessa kan följande utdrag göras:
Hej Farbror John! Det var roligt
att ni kom och hälsade på. Jag
heter Per Brisbo och bor i Bris-
mene. Jag har bröder, två tvil-
lingar--- jag åker skidor ochl
kastar'snöbollar på Markus och
Mattias som tvillingarna heter.

*
Hej tant Edit Jacobssoi'r!
Tack för att ni kom och hälsa-,

de på. Det var väldigt roligt.
---utanför skolhuset har jag
och fyra kompisar byggt en väl-
digt stor snögubbe. Den är högre
än fröken.

Hälsningar Bert-Ola Lundgren
,'*

Hej Berta!
- - hur har du det på sjuk-

hemmet, du kanske har det då-
ligt i sjukstugan. K'ul att ni for hit.
Vi har kramsnö så vi har gjort en
snögubbe och en snölykta hem-:.
ma. Ni kanske har det också. Vi
skall gå till kyrkan på fredag och
på fredag skall vi bada. - - -.
Hej då Berta från Peter.

Margit Nilsson, klass 3a Kinnarps skola, har lektion i engelsha med åhörare från långvården på sista

bånk.

Carl-Axel Lindberg, pensionerad lårre, berättar från sin skoltid för
lårarinnan,i klass 3b Einriarps ptoli och eleverna Kent Lindslröm,
Ricky AN, Stefan Lund, Helen l"indstrtim och Christina Eriksson.



Prima hembakat säljs av Kyrkerörselever.

Slutarps IF uald,e
nya lugled,ure

Strrt^"p" Idrottsförening har
hållit sitt årsmöte dår bl. a. sty-
relse och övriga funktionärer val-
des för nästkominande år. För-
handlingarna leddes av Allan
Ahlqvist.

Till ordförande för år 1979 om-
valdes Bo Johansson. Till leda-
möter i styrelsen för tiden 1979-80

omvaldes Tommy Forsberg samt
nyvaldes Christer Karlsson, Perl
Olof Gustavsson och Lennart
Karl6n. Till suppleant i styrelsen
nyvaldes Gösta Ahdersson. Kvår-
stående i styrelsen nästkomman-
de år är Bengt Stenkvist, Jan Ek-
man,och Gustav Gustavsson.

Till revisorer omvaldes Sengt
Samuelsson och Rerdar San-
fredsson med Arne Persson och
Arne Setterberg som ersättare.

Till iagledare för AJaget nyval-
des Bengt Hermansson och
Christer Kannius och för BJaget
Christer Öman.

Bror Gertner och- Tage Hell-
man utsågs till biljettförsäljare.

Att sålja årskort utsågs Ulf
Karl6n, Leif Svensson, Bengt
Andersson, Dan-Ola Sand6n och
Ove Karl6n.

Karl-Erik Nyberg blev sam-
mankallande i ungdomssektio-
nen, som förutom honom består
av Christer Kannius, Ulf Karl6n,
Ronny Kailsson, TEö."-as pet-
tersson och Bengt Andersson.

Av den föreliggande redogörel-
sen från styrelsen framgick bl. a.

ait föreningen erhållit penninggå--
vor av Slutarps IF:s damklubb,'
Frökinds GDV och Slutarps Sam-
hällsförening. Förutom lotterier
har den i samarbete med Sam-
hällsföreningen anordnade lopp-
marknaden samt pappersinsam-
lingen givit en viss inkömst. Från
Falköpings kommun har erhållits
bidrag till drift och lokaler liksorr;

, aktivitetsbidrag.
Under året har man haft tre

lag i seriespel, nämligen två se-
niorlag och ett pojklag. Av olika
anledningar har placeringarna
blivit ganska blygsamma. In-
gemar Ung är kontrakterad som
tränare även nästa år då för-
eningen kan se tillbaka på en 6&
årig verksamhet.
Tråningematcher våren 1.979

AJaget: 3 mars Håvens Il., 10

mars Trädets IF, 17 mars Fol-
kabo IF, 24 mars Axvalls IF, 3G.
31 mars träningsläger, 7 april An-
nelunds IF 14 april Mullsjö IF.

BJaget: 4 mars Håven, 11 mars
Trädet, 17 mars Folkabo, 25
mars Axvall, 3G.31 mars träning,
8 april Annelund, 14 april Mull-
sro.

Samtliga matcher är avsedda
att spelas på tranGg$laiäi-T
Kinnarp,

Träningslägret i månadsskiftet
mars-april är avsett att förlåggas
till Skåne, på samma plak som ti-
digare.

,q?$-,f -å3

Kyrkerörsskolans klass 9 d har
bokat en Englandsresa under
sportlovet och föräldrarna har
bakat bröd som ungdomarna får
försäljningsvinsten av. Utanför la-
gglgf:gllgnen i KinnarP kunde

Åä-ia .u t "* 
når Lennart Ivars-

son, Börstig, köpte Prima hemba-
kat av Håkan lvarsson, TommY
Berglund, Ulf Nero, Per Hermans-
son, Christer Elmersson och ConnY
Friberg.

Maria Hagnerud har köpt en Frökindströja för 5 kr och expedieras av
Ingela Kjellberg. Karin Eckerlid, Tommy Sjöstrand och Helena Kjell-
berg.
Kinnarp [råi"på senare år bhvrt

afFårscentrum för bYgden, och i
löldags var handeln vidare utveck-
lad till begagnade sportartiklar och
-beg. kläder. - Det var Frökinds
hem- och skola-förening som ord-
nat med att man kunde lämna in
nämnda saker till försälining' eller
om man så ville, byte. De som På
morgonen lämnade in sina saker
satte själva priset och bifogade där-

Srorpublik
PLASTMATTORhörde så,ng

till en "prutmån" om det skulle bli
trögt. Många saker -bytte emeller-
tid ägare omgiående och resten
fanns till försäljning fram till mid-
dag. Några föräldrar ståilide uPP

som medhjälPare men bokföring
och kassa skötte skölungdomalna
som för sina besvär fick 10 7o att
anvåndas i IIem- och Skola-arbe-

och dikt z\!t
-76,

Margareta Kjellberg och Barbro
I{iort af Ornäs har gåstat Falbyg-
den och överallt blivit mycket upp-
skattade för sin sång och sin dikt-
uppläsning. I måndagskvåll besök-
te de Lokal Frökind där ett 80-tal
lyssnade och mycket uppskattade
programmet. Arrangör var Vux-
ehskolan och Kulturnämnoen.

* il-' I

säjes på Fdköpings Torg idag.
Glöm ej tag med mått på de
mattor ni behöver.
Göte Carlsson, Slutarp.
Tel.333 64.

,g?g- ii-la _

AFFIIRSUVERLATELSE
Fr.o.m. den 27 november överlåter vi

Firma Gunnar Wilg^otson, KinnarP
till Rosita och Äke Gård.

I samband med detta vill Vi till samtliga våra trevliga kunder
framföra vårt varma och innerliga iack för det förtroende
som visats oss under alla år. Samtidigt ber vi att få rekom-
mendera våra efterträdare

Brita och Gunnar Wilgotson

Vi hälsar såväl förutvarande som nya kunder hjärtligt väl-
komna och vi skall göra vårt båsta för att föra Wilgotsons fi-
na traditioner vidare,

Vid övertagandet åndras firnianamnet till

CENTRUM-LIVS och nya tel.nr blir erö 55

Rosita och Ätce Gård
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S?RUTKOITSTIVAR

Något av en konstnär är gamle köp-
mannen Evert Sand6n i Falköping. Vi
träffade honom i Falbygdens museum
där han under några timmar tillverka-
de pappersstrutar på gammaldags lant-
handlarvis. Strutarna användes förr till

småspik, nubb, söm' brodd samt.natur-
ligtvis karameller. Det är till karameller
de under julveckorna skall anvåndas
på museet, Evert Sand6n hade ett
drygt arbete med att tillverka de cirka
200 strutarna som behövs.

|ft?&-ltlsee

Granehed
frågar oln
Frökinds-
vattnet
Per.Göran Granehed (c) tog i en en-

kel frågn till kornmunetvreleene ondfö-
rande upp Kinnarpe-Slutarp6 Yrrt-

kuproblem i fulhnäktigc i måndage'

Är vnttenproblenret nrtt eller har det
fnnrrits unrler en följd av år? undrade
Granehed som ockeå rtlillde frågani
Firrrrs det någon planering fiir att råda
bot på de uppkonrna vatterrproble.
nrerr?

Vettnets höga mineralhalt gör att
huslrållsmaakiner måete ofta repara
rrs r*h srnaken på vattnet börjar ock-
eå hli dålig. Giretvis är invånarna i de

båda samhöllena både orcade mh ftir-
bittrade. sade Per-Giirrrr Granehed
bLa.'

Kommunalrådet Erik Ändergeon
skall evnra på Granehede frAga vid
n!istn fullmåktigesarnmantråde.

sälies på Torget, Falköping
lördag.

Göte Garlsson, Slutarp
Tel. 0515/333 64

En God Jul

S0RVISFIRMAN i Slutarp
tackar för alla angenäma affärsför-
bindelser under 19?8 och önskar
gamla såväl som nya kunder

och ett Gott Nytt Arl

AB KINNARPS KONTORSMUBLER
JARL ANDERSSON med famlll

Tack för den trevliga fami$efesten och julgåvan'

Samtidigt önska vi en GOD JUL
och eu GOTT NYTT AR 1979.

Samtllga tnställda



FöRsrtsrröGUBBEIY

\ 'tll'l

J*;å
Så är den då kommerr, den vita mjuka härliga snön som går att krama ihop till snö-

rllar och snögubbar. Så är den kommen den slaskiga våta och besvärliga snön som

gör vägarna häa och farliga. Ja, det beror på ålder och intresse hur årets första snö

6ir upfstattad, men vid elt besök i Kinrrarps skola kunde man förstå att b'arnen där

.r* pÅititr. till det vita. På bilden syns barn från första klassen jobba med något som

kan bli årets första snögubbe, någonting som kanske de äldre barnen sedan gärna

r, detbrukarjuvaraså. 4ln-76.



Christer Swärd, ga'llt'i 
2- b{

hos Kinnarpsungdomar

Kinnarps IF har hållit avslut-
ning för sina fotbollsspelande poj-
kar och flickor i KinnarPs skola'
Till årets avslutning som samlat

ett SGtal hade man engagerat
Christer Swärd. IFK Tidaholms
spelande tränare, som gäst och
priiutdelare. Christer berättade

Christer Swärd var populär gäst på Kinnarps lF:s ungdomsavslut-
.ning. Här mottar Per Herr.nansson pris ur Swårds hand. . .

också orn sin karriår som spelare Beträffande prisutdelningen så
och gav också kinnarpsungdo- kan nämnas att träningspriser
marna en del tråningstips. delacles ui.

. . .och här äi det Clemence Hofbauers tur.

Fabriksförsälining
Till rimliga priser kan Ni i vårt lager finna skrivbord,
skåp, bokhyllor, stolar för hemmet eller kontoret.

Bra

för
vtN
SPORT

Inomhusslor
au olika

,mäilen

Skldor,_Stavar
och Piäxor

lshockey-
artlklar ..

såä*il^-l}lr*.
ö*oasvÄcer
SLUTARP - Tel.335 92

o.Fnmo$LAcER
öppet: Månd-fred 9-18

Lördagar 9- 12

Då kan ni behöva
n.ytt i köket:

Spis O Kylskåp O Frysskåp m.m.
Hos oss finns de välkända fabrikaten!

Vi utför också alla slags reparationer
och elinstallationer till fasta priser.

INGUAR GUTTAFSSONS
ELEKTRISKA sLUrABp re,. 333 6e



Kinnevedsskyt i:f{iiå
prisutdelningsfest

ffi

'i:, i r

de båda ordförandena Karl-Gustr"v Ahl och Harry Arvidsson ser över prisbordet innan priserna delasut-

Kinneved-s skytteförening hacle
under ordförandeskap ari Ka.l-
Gustav. {frl och Kinåarps sport-
skytteklubb under ordföråndeikap
av Harry Arvidsion, hade i fredaei
gemensam fest i Grolanda bygdå-
gård.

Det var många priser, minnessa-
ker och blommor som delades ut
under kvällen och fast prisutdelar-
na var raska tog det en hel timma
innan prisbordet var tömt. Ätandet
{og också sin tid liksom auktonen
på de saker, främst liusstakar av
hästskor och länk, som tillverkats
av mecilernmarna för att finansiera
verksamheten. Til tonerna av

Inbrott
i Slutarp

Inbrott han i helgen förövars
hos Slurarps Bil & Moror, Tjuvar
tog sig in i lokalerna natten tilljuldagen och tjuvbyter blev etr3O-tal inepelade kaseetrband
sa.mt- ett loo.tal cigarrettpaket,
Värdet av det stulna uppgår till
cirka 1.500 kr. ,;i.-'nL'l(,
Sång i juletid
. .e1 -ory{9e kväll blir det ',sång ijuletid" i Slutarps Missionshus. R'o-
land och Ren6e Johansson samt.
Folke Petterssn medverkar. på
torsdag i Kinnarps Missionshus
svarar Roland och Ren6e Johans-
son tillsammans med ungdomar förprogrammet. I

iwffi

wkq,
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BOAS orkester, hemmahörande i
Valtorp, dansades det också denna
prisutdelningskväll.

Innan det var dags att sätta sig
tiil bords utfätdade K-G Ahl förbu-
det att: "det var strängeligen för-
bjudet att diskutera jakt och skytte
här i kvä11", sannolikt för att inte
de mödhavda damerna skulle stäl-
las utanför resonemangen. Om det-
ta blev respekterat är inte säkert,
jägare emellan brukar man gärna
berätta var haren har singång,

Kinneveds Rödakorskrets
har haft styrelsemöte och vid detta
konstaterades att riksinsamlingen
givit 3.847 kr. En syauktton som
kretsen anordnat gav ett fint netto,
nämligen 6.537 kr. Vidare har i
samråd med fru Anna Sandin
del om 2.175 kr till Giiran Sandins
minne sänts till de översvämnings-
drabbade i Indien.

RK-kretsen anordnar efter års.
skiftet en 2O-veckors olvcksfalls.
kurs, som samtidigt är e-n repeti-
tionskurs för hemvärnssamariter
och vägsamariter.

F ör tredje året i rad ortlnade
barn cch personal vid daghemmet
f'vrklövern med ett lucia{irande
för pensionårerna i Frökind. Ett 25-

tai pensii:närer hade samiats i Lo-
kal .Frökind på onsdagsf'örmidda-
gen för att bjr,rdas på kaffe och ett

trevligt program. Lugior, tåirnor,
och tomtar underhöll och bl.a. spe-
iades en saga om älgen Kalle. Sa-
gan hade skrivits av Birgitta An-
dersson. Allsång där alla ståmde in
i vålkända barnvisor blev det ock-
så och detta under ledning av Britt-

,På eftermiddagen var det dagst
för ett nytt luciatåg.och denna gång
var det barnens föräldrar som blevi
föremål för luciauppvaktning.i
Många föräldrar hade samlats och
som vanligt blev det en trevlig sam-
mankomst for alla.

,1lg'ii- i\

För ett uppskattat luciafirane i Lokal Frökind svarade ett 20-tal barn i åldern 2-? år från daghemmt Fyr-
k[övern.

Marie Strid.
cr*ff--

WWi;



om ett &,r joäSran
töJJFrölsönd, pårundrad på

he[ysrsingen

Frökinds hommun lät ge-
nor&€n konsult 19?3 upPråtta
förslag till utbyggnad av vat-
tenvgrket i Kinnarp för
290.000 kr.

Kdkylen höll inte. Verket
togs i bruk i april 1975 och'
kostnaden steg till 483.000 kr.

- Råvattnet i Kinnarp in-
nehåller höga halter av sulfat
och kloridjoner. Sulfathalten
har alltid varit hög, vilket
borde ha ingett betänklighe-
ter mot en tillbyggnad av vat-
tenverket. sade han och fort-
satte:

- llade man haft riktiga
beråkningar hade kanske be-
slutet blivit annorlunda. Den
tekniska sakkunskapen kring
utbyggnaden borde ha varit
mera kostnadsmedveten.

Kommunstyrelsen har tagit
med utbyggnaden av vätter-
vattenledning till Vartofta /
Kinnarp / Slutarp i investe-
ringsreserven ?9-80 som
lämpligt beredskaPsarbete,

- Anelutning till vätterrattnet är troligon enda al'
ternatlvet för Kinnarp / Slirtdrp. Man borde ha krävt
det redan 1973, eade kommunalrådet Erik Anders'
eon (c), nör han på måndagekvällen beevarade P. G.
Graneheds fråga i fullmäktige om vattenproblemen I
Kinnarp / Slutarp och vilka planer com fiinns för att
råda bot på dem. - Att basera den framtida vat'
tenförsörjningen för dessa tätorter på grundvatten'
täkter ör knappast realistiskt. Vattnet var dållgt re'
dan 1963, sade Erik Anderason.

Vern missnnnar barnen i dag-
hemmet Fyrklöven rleras jul-
gran? På onsrlagsmorgonen när
barnen hom till dagis var julgr*-1
:ren utanför daghernmet släcktt
or:h granens topp vi?tnade om
skadegörelse. Inte nog med att'
toppen brutits av, belysningen

hade klippts sönder i småbitar. 
r

Earnen tycker mycket om Bin
julgran som lysle upp i vinter-
mörket. men tydligen är det så

att inte alla uppskatrar det somr
görs iordning inför julen och in-
te heller unnar andra att glådjasr
åt julens ljusklådda symbol.

vihttetraåfJi',bn ffi*ghernmets
l'tl€-i e" tq ,

Projekteringen beräknas
vara fätdig till somffären'

Orsaken till att arbetet ej

upptagits i KELP (Kommu'
nalekonomiska femårsPla-

'nen) har med statsbidragsfrå-
gan att göra, - Vi har ansett
frågan om statsbidrag så vik-
tig att ärendet fått denha,
handlåggning, sade Erik An-
dersson,

Våttervattenledning- Plus
högreservoar På Alleberg
kostar c:a 6 milj. kr. Vattnet
blir - om det slås ut På alla
abonnenter - 25 öre dYrare
per kubikmeter. Skulle en-
dast abonnenterna i KinnarP
/ Slutarp och Vartofta stå för
kostnaden skulle vattnet för
dem bli åtskilligt dYrare -
4:50 kr per kubikmeter'

Granehed tackade för det
snabba svaret från kommu-
nalrådet men tog samtidigt
upp - låt vara i en bisats -
en gammal stridsfråga.

tr Cesrtl.alskolan i Kinnarp firades lucia på ons-
dagsmcrgoiren. Ärets lucia var Catarina Eck;rlid och för iuciatablån
svaraCe klass 6. Elever ur klass 5 framförde en pjås med julanknyt-
ning och senare var flet samling för föråldrar och elever - det vanka-
cles lussekaffe, saft och annat smått och gott. J

LADUGANOSINREDNING
Vi tillverkar alla slags ladugårdsinredningar
TILL KONKURRENSKRAFTIGA PRISER.
Begär offert - del lönar slg.

NYLON.BINDSLEN
IIos oss kan ni nu också köpa nylon-binclslen för kor och
kalvar.

Halsängs Reparationsverkstad
KtNritARP - Tet.461 64.

t179-tz-CI1

Slutarps Kvarn
BROR JOHANSSON. Tel.331 03

ALLT FöR LANTBRUKET I

fodermedel, utsäden, gödning, fröer.

RENSNING OCh FöRMALNING
, av spannrnål m.m'



Centerfest i ftä't irfa

Lucian Sibylla Jarlsson med tärnor och tomtemor.

Ett stort antal persorGr t'rån Frö-
kind-Redvägs centerorganisatio-
ner vår nyligen samlade till fest i
Lokal Frökind. Det var i år
Åsarpsbornas tur att ördna de
praktiska detaljerna som luciatåg,
kaffe och underhållning. Med lu-
cian Sibylla Jarlsson tåggde luci-
atåget med tärnor och småtomtar
in i salen och gladde både unga
och gamla med sitt program.

"8adio Frökind" sände sport,
nyheter och reportage under kväl-
len, delvis i samsändning med tele-

vnronen, varför det sista
från läkarstationen i Slutarp blev
för de yngsta kusligt realistiskt'

Bengt Fransson/Gilbert Björn-
dahl såg till atJ de yngsta fick leka
med den ungdomliga orkestern
"Flach"som till sist såg till att de li-
te äldre Iick röra på sig.

Go morron!
Jag tänkte i dag fylla ut Frö-

kindsspalten med att önska er al-
la härute en riktigt god jul. Det är
numera icke tätt mellan given
vad gäller Glimtar från Frökind,
men kanske är det så med mej
som med merparten av alla män-
,niskor jag träffar: det var hemskt
vad hösten varitjobbig - jag har
bara hunnit med hälften av vad
jag planerat. Med andra ord vi
lever i en värld där stressen, jak-
ten blivit ett mönster. Det är inte
bra. Det är en av anledningarna
till att jag skriver de här raderna.
Jag vill rl€rna oss alla till en lugn
jul - det kan vi behöva.

-*-
Annars har julens inledning

varit precis densamma som tidi-
gare. Jag har haft samma pre
blem med utegranen som under
alla, Frökindsåren. I år var det
dock en liten skiltnad. Fru io-
hansson vägrade att ftilja med ut
i m;, iet och sätta upp belys-
ninger:" Efter flera år av bekym-
mer' överlämnade hon huvud-
värken till lillgrabben och mej. Vi
slet. Men förgäves. Ingvar med
det elektriska såg våra bekym-
mer. Kom till undsättning och nu
har vi även i år en utegran som
lyser. Den l;'ser förmodligen ock-
så i ögonen på min vän i Börstig,
energiministein Hedegran, som
han kallas i innekretsar. fu jut
örresten!

-*-
Apropå Ingvar, så sköter han

nurpera inte bara våra proppar
och lampor. Han håller också re-
da på katten Musse, som där har
fått en. tillflyktsort när ljuset är
släckt hos Johanssons. Annars är
det sig Iiki härute. Auktioner och
iörsåljningar har haft sin tid,
idrottsföreningarna har festat,

__:*,eltk"*g."! !* tr4 !*

Glimtur frå,n Fröhtld )

Bertil Broberg, Börstig, har numera lämnat Kinneveds pastorat tili
förmån för Norra Äsarps, och avtackades på kvällen för sitt för-
samlingsarbete av kh Hagrlerud och Carl-Arne Adamsson.

Kinneveds pastorats församlings-,
delegerade med Karl-Gustav Gus-
tavsson som ordf. hade häromkvåil-
len i lokal Frökind sin sista stämma
för året. Ordf, liksom v o Carl-Arne
Adamsson och sekr Erik Gus-
tavsson omvaldes, och i övrigt dis-
kuterades praktiska detaljer kring
den kommande prostvisitationen..

Kyrkofullmäktige hade sannma
kväll sitt sammanträde och här om-
valdes ordf. Carl-Arne Adamsson,
v o Sven Andersson och sekr Sven-
Erik Hagnerud. Ftrllmäktige valdö

under kvällen en orgelbygg-

tet medverkande fiirsamlirie

Kinneveds kyrkas flickkör m
Jessica Karlsson som lucia, en Iu-

nadskommitt6 med
Thor, Carl-Arne Adamsson,
Hagnerud, (iiiran Andersson
Inge Eckerlid med rektor Kjell
ström som adjungerad ledamot.

Till luciakaffe var alla i

ciatablå med bortåt trettio
sorii medverkande,'

tare inbjudna och.under ledning av
kantor Margaretha Thor framförde

sarer. Måhga är engagerade -
det är stimulerande. En och en-
närr flyttar in. - en och annan
flyttar ut, en och annan flyttar
dit. Med d!! menar jag nybygget
vid Falköpingsvägen - granne
ined Inga och Olle.

-*-
Ur issynpunkt har det varit en

bra inledning på vintern. Vi har
is bakom Joelssons sportlager.
Hår kan Joel faktiskt inbjuda si-
na kunder till provnrnda på nyin-
köpta rör. Sven Ahl leder spolli-
gan och gör tillsammans med fle.
ra andra ett lint jobb för att ge
ungdomena hal is. Det år egent-
ligen förvånande att vi häute lyc-
kas få is. Så mycket salt sorn vatt-
net innehåller. Och därmed har
vi kommit in på Slutarps- och
Kinnarpsvattnet, som blivit hös-
tens stora stridsfråga. Dom dar-
rar i stan så snart dom hör talas
om vetten i gamla Frökind. Är
det inte ett fiirsummat bad, så är
det ett vatten som smakar pyton.
Erik Andersson och grabbarna i
stan drömmer mardrömmar om
Frökind.

Det är inte lätt att vara kom-
munalråd, det är inte lätt att vara
alla till lags om man har en plån-
boh som alla ftirsöker att sno
slantar ur, God jul Erik - du är
välkommen hit ut och snacka!vat-
ten.

-*-
Nu kommer hela banditgånget

från isen. Isiga och kalla, klub-
bor, benskydd, huvudskydd.
Mor stökar, far skriver, Majvi i
affärn är sig lik. Ha en skön jul.
Slå inte tomtarna med glasen.

Go morron ooh God jul så hiir
dan löre doppardan.

BÅSSE

Mcd trct lö: dtt glngnr lr.tr rng.nlrnr .|tlr..
föölnd.l.orbilFf iirt["ttöffi'":"'*' : "**

En GOD JUL och ctt OOTT NYTT AR

$IUTARP$ KVARN
BBOR JOHAI'I8SON

Manne o. Lennart Rutman med familjer
Tack för julgåvorna och lussekaffet. Vi önskar en God Jul
och ett Gott Nytt Är!

Samtllga anställda vld Slutarps kök


