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DET HAI|'DIADE OM SMÄMARGII{ALER
Ovanlig musikstund
i Kinneved

I Kinneveds kyrka hölis, på sön-
dagen efter jul, en musikstund
med anknytning till den stora hel-
gen. Medverkande var Kinneveds
kyrkokör, Bengt Kållström, orgel,
Anneli Johansson, flöjt, duett, Ann
Josefsson, sopransolist och Marga-
reta Thor, körledare och duett.
Flera av de fina julsångerna fram-
fördes., bl.a. fanns Se, en ros från
Davids stam av J. Goss med på
programmet. Det var inte bara mu-.
sik med sång som klingade i kyr-
kan denna kvåll, flera orgelstycken
framfördes också.

Komminister Lars Magnusson
predikade ver dagens högmässo-
text, förråttade altartjånsten och
överlåmnade sedan trd måsskru-
dar till Kinneveds och Vårkumlas
församlingar. Skrudarna år en gå-
va från den framlidne f. kvrkoher-
den i Kinneveds pastorät, Olof
Magnusson. Han var under åren
f932-1939 verksam i Kinneved och
år farbror 'till komminister Lars
Magnuspon. Kyrkoherde Lars-Erik
Hagnerud tackade å församlingar-
nas vågnar för den vackra donatio-
nen,
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Mer AM#åiruä?
till Kinnarp
Utöver tidigare beviljade 15.000

kr för reparation av matsalen i
Kinnarps skola har kommunen fått
30.000 för målningsarbeten m m i
,skolan. En förutsåttning år dock att
arbetena utf<ir* under skoltid.

Matsalen kommer nu att renove-
ras under sportlovet och då skall
åven trapphuset i mellanstadie-
byggnaden målas. Under rermrnen
kommer också ett antal klassrum
att renoveras och målas.
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plats. . .
Deltagande lag utöver de två nåmnda var Slutarp och Vartofta

med Slutarpr som trea och Vartofta som fyra i en turnering f:ör
pojkar 14 år och yngre. i c1gi-.n3 I * i O

Sten-Äke Nilsson.
Vartofta-Trådei
:11f,,91t:,$iQ!erg 2'

*Slutarp 0-0.

0-3. Målskyt-
Markus Brors-

,Vartofta 2-3. Målskyt-
x' Ola Davidsson, Niklas

J
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2015"44
1174-23
l1r3-33
r025-82
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ITÄft ASARP I/Ä.N$[ POJI{CUP I TRADET
'Il 

i' :rDet handlade om små marginaler når Äsarp på trettondagsaf'
ton vann sin egen pojkcup i Trådets sporthall. I turneringens sis-
ta match vann Äsarp med uddamålet'över Trådet och det råckte.

_till totalseger. Om ÄIF forlorat hade laget förpassats till sista

Resuitaten:
Slutarp-Åsarp 0-1. Målskytrar:

,'Värtofta: Martin Adolfs-

I Vartofta: Pe-
Håkan Johans-

2-1 Målskyttar
Johansson, Ola Da-

,il i :'älSärp hade en 2-målsskytt i Ola
l,Davidsson. Tvåmålsskyttar i övrigt I

var Trädets lltarkus Brorsson och
Per Sjöberg, Vartoftas Martin
Adolfsson och Håkan Johansson
samt Slutarps Urban Svedberg.

Det var överlag mycket spännan-
de matcher och den här fcrrmen av
pojkturnering fick många lovord av
de deltagande spelarna. De fyra
lagen mönstrade också flera ,,artis-

ter" i sina lag.
Lille bolltrollairen Urban Sved-

berg i Slutarpslaget var turnering-
ens roligaste spelare och var bara
tånageln från ytterligare fufiträffar.

Tabellen:
Åsa"p
Trådet
Slutarp
Vartoftä

Hålqpn Johansson l.
tOpa; Stutarp 2-3. Målskyt-

Kurt Karlön serDerar Slutorpsspelorna saft i enpaus.
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Go morronl stå ut med om man skall gå ut p

kalorijakt.
-**

I dag ska jag på viktkoll. Det :
bra det här med invägning. Je

- understundom en göttegris
behöver ha några vakande ögr
på mej. Jag vill inte bli fetast 1jobbet - jag viil inte bli mobbi
för min stora mages skull. Det
av vikt för mej.

Go morron
BÅSSE

God fortsättning vili jag till-

11 vara fet i dagerrs Sverige -
blir mobbad och kornpisar-

a nästan hetsar en. Då och då
tjejerna på jobbet i lyckliga

igheter - Johansson har

FRör{lt\r}
FRITIDSGARDENalla feta och slanka männi-

Det är annars väldigt fult

den senaste tiden gott och väl
kunnat tävla med en av damer-
na, som beräknas nedkomma
med ett välskapat flickebarn om
r,åg:a månader. Lillgrabben har
ockd mobbat mej och med
jämra mellanrum frågat "vilken
må.nrd är du i farsan. . . ?"

Lib rundlagd har jag alltid
varit. men jag blev rejålt rund om
mager iör lite drygt ett år sedän.
Det tar nåmligen så att jag kl
16.45 den 23 juli 1979 beslöt mej
för atr lågga min goda Marlboro'
cigarrett åt sidan. Jag sa till mej
sjålv ltt det kanske inte skadar
att håla r.rpp några dagar, några

' veckor, någon månad * på den
. vägenär det. Redan efter en kort

tid kåi.cde jag hur byxorna börja-
de spnna och allt fler skjortor
tappaile knappar. Jag höI1 På ait
bli rejålt fet.

-*-
.foIalen smakade bättre än nå-

gonsil och det här med daglig
' motiorr var inte att tänka På. Jag
hade inte tid att ägna mej åt min
figur förrän på senhösten lörra
året ialltså för lite drygt en må-

nad sedan). Samtidigt som Jag
var på kontroll hos tjejerna pä fö-
retagshälsovården, frågade jag
om jag inte kunde få bli deras
vikt-patient. Jodå, det gick bra.
Till en början gick det fint, ett
par kilo ner genom att matvraket
i mej sa stopp. Men så kom de-
cember och alla julkalasen. För
länge sedan hade jag lagt kos-
tymvästen på hyllan. Nu upp-
täckte jag att kostymen var
tvungen att hängas på ett visst
sätt på kroppen för att gå på Jo-
hansson, som var på våg kring de
95. Ni vet det här med att knyta
skor. ..

Nu räckte det inte längre med
att inbil.la sig att "visst äter jag
mindre nu än i november". Nå-
got rationellt måste till. God hjälp
fick jag av frun i huset som av all
julmaten också lagt på hullet. Nu
äter vi kaninmat, dricker vatten
till maten och år så sunda till
kropp och själ att vi nästan
skäms. Vl har tagit långa prome-
nader den senaste tiden, till Mö-
narp, till Kinnarp och Slut-
arpsrundan. 

!lt*i 
rask takt.

Man upptåcker mycket när
man går. Förr när jag tog en
kvållspromenad, kände jag aldrig
någon röklukt från samhällenas
fastigheter. I dag brinner det ved

många pannor - det känns. En
del ved luktar bättre, en del ved
sämre - men det år sånt man får,

"[ulfest
i f"okaX F röX<iqld

Kinnarps IF:s damklubb anor
nar på lördag julfest för ajia intre
serade. Der blir dans knng grane
tomtebesök, filmförevisnÄg m.r
gc!, feslen går av srapeln I Lok
F rcKlnd under efterrrriddagen.

I SLUTARP
Vi startar igen rnåndagen
19/1 i981 med att rusta
gården.
Föräldrar och ungdomar det
gåller ER cÅRDt
cÅRosRÅoer

den
upp

Qfi-t1'

Fest på Frökindsgården

i:

i I fredags var detjulfest på Frö-
l{indsgården i Kinnarp. Pensio-
riärer både från hemmet och från
de intilliggande pensionärsbostä-
derna hck vara med om en syn-
nerligen trivsam eftermiddag.
Bland annat fick man lyssna till
en trivsam sångkör bestågnde av
ett l0-tal deltagare från en just
nu pågående studiecirkel i Kinn-
arpsbygden. Cirkeln under Ker-
stin Arnesson har studerat och

dyat in gamla visor och skilling-
tiycft, Några smakprov fram-
$r{es till de närvarandes stora

$r[iusning. Bland annat'handla-
ft det om ett roligt kalas, om Ola
Rersson - en klockare som fått
.int:i ena tå och om vad som till-
drog sig i. "Månsagårn i Kavle-
by".

God och välsmakande julmat
bjöds även; liksom kaffe med tår-
ta. Kyrkoherde S.E. Hagnerud
avslutade samvaron med en an-
daktsstund.

Gott med t&rta tlckte Viking Pettersson,.Nils Sanfrid,sson och
Axei Hedström. Ingrid Andersson 

"erreror 
d,e tre gentlemrin-

En studiecirkel under ledning au Kerstin Aralesson sjörlg"go mla treuliga skilliggtrttglt .
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sIÖv." 100-talet Frökindsbor

r$.fl. samlades till julfest i Frö-
k$ndslokalen på Trettondagsaf-
tons kvåll. Det var IOGT-NTO,
Kinnarp, som för tredie året i
följd hade offentlig julfest. Man
samlades först till ringlekar kring
granent För musiken svarade
Håkan Silvander och Yngve Jo-
hansson. Efter den uppvärm-
ningen smakade kaffe och jtrice
med dopp gott..

Kvållens gåst Roland Nilsson,
Floby, fångslade med sina fina
bildsviter hämtade från Ånger-
manland och Lofoten i somras.
Kvällen fortsatte sedan i god
stiimning med ytterligare ringle-
kar för de mindre barnen och
dans för de äldre samt skämtle-
kar. Så giorde tomten entr6 med
gottpåsar till barnen. Glasstårta
serverades längre fram på kväl-
len och först vid midnatt var jul-
festen slut.

Pappersinsamling
i Slutarp-Kinnarp
Pappersinsamling blir det i dag i

Slutarp och Kinnarp - den första
för året. Slutarps IF här hand om
insamlingen och.meddelar att pap-
per kan placeras i anslutning till
fastigheter under dagens lopp.

t4t-s\'

Kyrkostämma
i Luttra

Vid extra kyrkoståmma med
Luttra församling antogs ett av
kyrkogårdsföreståndare Lars
Lundgren Falköping utarbetat för-
slag angående vaktmåstarens åri
sarbetstid. Det nya avtalet innebår
flera timmar än det nuvarande. På
ståmman beslöts också att för-
samlingen skall ansöka om att få
minska guds{iånstantalet till varan-
nan söndag.

Sånggudstjånst
i Lokal Frökind

Frökinds frikyrkogrupp hade
trettondagens kvall inbjudit till
sånggudstjänst. I högtiden medver-
kade sångare från Äsarp, vilka
medverkade inspirerande med fle-
ra sånger och vittnade. Möteslåda-
re var Barbro Johansson. UnE-
domsled. Bo Svensson predikad-e
och miss Stig Bergman'avslutade
den välbesökta möteskvällen.

Kinnnarps IF:s damklubb har anordnat sin årliga
barnfest. Hela 75 barn mötte upp och dansadejullekar och fick go-
dispÄsar. Tecknade filmer visades också och att barnen var rnrres-
serade av filmerna syns väl på den hår bilden. Det år åtta år nu som
damklubben har hållit på med de här trevliga festerna och alla år
välkomna, alltså inte bara mecllemmar. (Folgi Dan Nilssoq) .

Ansg Gunnarsson och Lennart Sundberg angau lektakten

Små grodom,a, Srnå grod,orna iir lustiga att. se . . .



I helgen spelades FKIK:s klass-
cup med många spånnande och
jåmna matcher. Till årets tävling
var det 47 klasslag anmålda i en
del klasSer var det lite få lag. Klass
3, 8 och 9 spelade seriespel för i
dessa klasser var det inte så många
lag anmälda att det gick att genom-
föra två grupper med efterföljande
final. Klasserna 4, 5, 6 och 7 spe-
lades rned två grupper i varje klass
och segrarna i grupperna möttes i
final. I tre av dessa finaler fick det
tillgripas förlängning för att avgöra
matchen.

Håir följer nu alla resultat av cupen.
, Klass 3:
3 a Kimarp lag 1-3 c Central l-0
(3 a K. Sofia Jarlsson)
3 c Central-3 a Kinnarp lag II 0-2
(3 a K. Mona Gustavsson, Äsa Berg-

man)
3 a Kinnarp lag I-3 a Kinnarp lag II

0-l

6 Vartofta-o b Central 0-0
6 c Central-6 f Mösseberg 0-0

GbCentral 31202-l
Gvartofta 3 I 2 0 f-0
6fMösseberg 30211-2
6cCentral 30210-l

Grupp 2
6 a Central-6 d Central 2-0
(6 a C. Viveca Kalsson. Äsa Anders.

son)
6 d Central-G b Kinnarp 0-0
6 b Kinnarp-6 a Central 0-0

6 a Central
6 b Kinnarp
6 d,Central

A

2
2

21r0
2020
20tl

2-0 3
0-0 2
0-2 I

(Mona Gustavsson)
3a Kinnarp lag II ?
3a Kinnarp lag I 2
3 c Centrel

FALKÖPINGS TIDNING Måndagen den 26 januari 1981

Kloss 3 o Kr.nnarp lag II: Knöstå,ende från l)ör[ster Åsa Berg-
fltan, Karina Vallin, Mona Gustausson, Stå,ende fr&n utinster
Len a V igholm, Anette Lunddahl, J eanette And,ers son,

2003-0.4
r0ll-12
0020-30

terr Mor Brink, Alma Gus-
tavsson, Rika Larsson, Adeliria
Andersson, Emelie Björk, Selma
Gustavsson, Josefina Larsson,
Bakom dem ]vlärta och Elin Gus-
tavsson, Elsa och Elin Lindkvist,
Ida Brink.

- Endast tre av damerna som
synes flitigt handarbetande på fo-

tot år nu i livet; min t'aster Elin
Gustavsson, Örebro, Elsa Lind.
kvist, Falköping, Icia Brink-Berg-
sten, Stenungsund,

Det såger också Birgith, som vi
tackarrför kortet, Vålkornna arr
låmna bidrag rill Foto från for-
dom, Våra spalter står öppna.

-

.Kinneved CUF
Årsmöte har hållits med Kinne-

ved CUF-avdelning. Till att ingå i
styrelsen för 1981 valdes Britt Gö.
rånsson ordförande, Barbro Len.
nartsson vice ordförande, Alf An.
dersson kassör, Ann.Catrin över.
gård sekr, Bamt övriga ledamöter
Mikael Klingstedt, Ann Josefsson,
.lnna-Karin Svenslon, Annika
Äkerblom och Annika Göransson.
Som suppldånter $aldes Gahtfln
Anridrson, Lars GttrstSsonoelt*IF
kaåla Johansson.

Avdelningen har under åref haft
ett drygt 60-tal sammankomster.
Verksamheten har bestått av må.
nadsmöten, fr.lmkvällar, tipsprome.
nader, grillkvällar, åggsexa, lucia-
fest m,m. Under våren låste man
studiecirkeln "Rösta nej" medan
man under .hösten haft en
danskurs. Avdelninlen deltog
även aktivt vid Falbygdens CUF.
krets sommarfest i Folhets Park i
augusti, dår statsminister Torbjörn
I'älldin medverkade.

Ur den kommande verksamhets-
planen bjuds på åktiviteter som
film, åggsexa, tipspromenad,
volleyboll m,m.

Efter förhandlingerna fö\ide ge.
mensamt kaffesamkvåm med
CKF- och partiavdelningen. Ulf
Eriksson informerade om studie-
förburidet Vuxenskolans studie.
cirkel "Din kommun under först.
oringsglas" varvid flera anmålde
sitt intresse. Kvållens avslutades
med lotterier och gratisbingo,

ft&-'c,b,,tt

ir
jjt

En syforening i Slutarp

Den här bilden har vi fått låna
av Birgith Andersson, Falko-
pin6svågen I i Slutarp, Damerna
pÅ bilden år medlemmar i Slut-
arps Missionssyförening oeh den
år tagcn viri;ett symöte hos Bir-
giths farmor, Josefina Larsson r
Siggagården 

.1927,

Damerna år sittande från vans-
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IP& hal is i Slutarp

Slutarps gngre jarde poseradg giirnafar FT-fotogroJen.

Många timmar av frivilligt arbete läggs ner på isen i Slutarp av föråldra-r till skridskoåkande barn el-
ler andra intresserade. Efter 15-16 spolningar finns det nu ett rejålt underlag och Slutarps yngre gar-
de - en del äldre med för den delen - har redan utnyttjat isen och farit fram som virvelvindar med
klubba och puck.

i Herrar Gertssott oclt, Ahl iir tu& au drcm som sett tiLI s& att Slutarp f&tt is.| - - --_-_---'-_'-::'_:-":";":------:--:-===';-- 
- - -l
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iCnRDINREA iaa

! q"nnr vecka öppet varie dag för rean 10.00 - 12.00, i
a 13.00 - 18.00, lörd.9.00-13.00. i

i, tEilrAs GAI,1tlHIoP, srurrt,, 
Ita a a a a a a a a a . o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a o a a a a a a a a a a a a a a a

TZ . l("8i 'ofu a.r'I\rnnarp
förstärker
Kinnarps IF fortsätter ett se

om sitt hus inför lbtbolls-
säsongen. Sedan tidigarc ar ju
Roger Axelssons ör ergång fran
Flöby klar, I dagarna har det
också blivit klart med tre spelare
tiu.

Från Falköpings BK kommer
?homas Kullman. sorn mesi hållit
till i bollkiubbens B-lag. Vidare
har Arne Lundgren från Ed.r'ära

ah^,
CKF-fest 15v l'i5i-ai 

"lLlLutherhjålpen
Det var ett rikt och omväxlande

program på Kinneveds CKF-avdel-
ningsjulfest som ågde rum nyligen.
Festen gick av stapeln i frir-
samlingsalen Axtorp. Kyrkoherde
Hagnerud talade över ärrnet "Vår
hembygd", och sedan bic;d Åsa Jo-
hansson, Falköping, Åla Thures-
son och Magnus Thor, Kinnarp
och Roland Karlsson, Vårkumla,
på musikunderhållning under led-
ning av musiklärare 

-Biörn pers-
son.

Efter dragning på lotterier kom
tomten och delade ut påsar till alla
Darn.

Som avslutning tackade Ingrid
Olsson de medverkande.

Behållningen av festen, 500 kr.
går oavkortat till Lutherlriäloen.
Det gör också behållnitreen t iå i.,-
samlingen vid kyrkkaffet första
söndagen i advent. Då stod CKF-
avdelningen för vårdskapet, och
man samlade in 615 kr.

Polisronden I
Polisen i Falköping har åter-'igen fått in en anmälan om att

falska sedlar har hittats i en sede-
lautomat. Den här gången år det
Esso bensinstation i Slutarp som
dratrbats. Under natten till lörda-
gen hade en person fått ut trensin
för 50 kronor genom att ånvånda
falska tiokronorssedlar.

l'79i-oi-&t

Centermöte i Kinnarp
Kinneved-Brismene Centerav-

delning har hållit sitt årsmöte på
pensionatet i Kinnarp.

Ordf. Leif Lihnell öppnade mötet
med att påkalla en tyst minut över
de medlemmar som avlidit under
året.

Av verksamhetsberättelsen
framgår att avdelningen haft 3 pro-
tokollförda möten. Man har också
haft naturstig, sommarresa, hemlig
resa, temaafton och kårnkraften
tn,m.

Till styrelse för nåstkommande
år valde: ordf. Ulf Eriksson, v.
ordf. Sten-Inge Carlsson, sekr.
Bengt Nilsson, v. sekr. Tord Tor-
stensson, kass. Leif Lihnell, bitr.
kass. Ove Persson, ledam. Fritz
Lapdin och Sture Olsson.

Ärsavgiften fastställdes till 30
kronor. Efter förhandligarna av-
tackades ordf. Lennart.Pettersson
för många år på kassörsposten.
Han låmnade även i samband med
detta över klubban till sin efter-
trädare Ulf Eriksson. Kvällen av-
slutades med kaffesamkvåm ge-
mensamt med CKF och CUF.

r1$;.e,1- rS

II( blivit spelklar, liksom Kent Li-
., edholm från Gtclanda IF.

- Vi hoppas att vi på det här
såttet kan förstärka vår spelat-
trupp. Konkurrens om platserna
stimuierar ju alltid, säger lagleda-
ren Uno Carlsson.

,l

I
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Anneli
hröt
köns-
vallen
Könsbarriärer är till för
att rivas.

Anneli Grönberg har
sett till att vålta en av
könsvallarna. Hon är
nåmligen den första

i kvinnan i Falköping
som kör postens gaffel-
truckar.

- Killarna sa ingen-
ting når jag började kö-
ra för en månad sen, be-
råttar Anneli.

Anneli Grönberg är 22 år och
en av de fem kvinnor som iobbar
inom postens olika sorteÅgsav-
'delningar i Falköping. Ett mans-
dominerat arbete av någon an-
ledning. Hon och fyra andra

, kvinnor jobbar tillsammans med
i mångdubbelt fler män.

Så det var kanske inte så un-
,derligt om någon höjde på ögon-
brynet når Anneli för en månad

'sedan började köra gaffehruck
I på postens paketsortering. Av
gammal vana tänker sig de flesta
truckföraryrket som eti typiskt
manligt jobb.

Inget konstigt
- Det är väl inget konstiAt

med det, tycker Anneli.
- För en månad sedan fickjag

börja jobba med nya turer, och
då var jag tvungen atf köra gaf-
feltruck.

För att köra gaffeltruck krävs
speciell utbildning, och den ord-

nas.internt inom posten. Efter tio
lektionstimmar var Anneli färdi-
sutbildad.

- Förarbeviset jag fick gåller
för alla postens arbetsfordon.
utom lastbilarna.

Behärska
- Det gäller att kunna behärs-

ka fordonet, säger Anneli.

Det finns tre spakar i trucken
förutom ratt, gas och broms. Med
spakarna höjer och sänker man
lasten. Man kan också tilta den,
d.v.s. vippa den fram och till-
baka.

.i
Flyt

- Meh det räcker inte bara
med att veta vad spakarna är till

- Och det får jman bara efter
att ha jobbat med truckerl i nå-
gon månad. Anneli går, som alla
andra på postens sorteringar.
morgon- och kvällsskift. På mor-
narna lastar hon ur jårnvägsvag-
nar och bilar, och på kvällarna

Hur reagerade killarna på job-
bet när Anneli bröt postens köns-
vall i Falköping.

- De sa ingenting, skrattar
Anneli.

PEO JANSSON

ir;lliii:
:l:.:ii1i

::::::::::a:::'i:

- Det iir'aiil inpentzng att köra gaffeltruck. Anneh Grönberg ör den första kuinnan i Falköping som kör postens gaffeltruckar.

för, menar Anneli. Man måste få lastar hon in sådant som ska ivägin ett visst flyt också. från Falköpinl.

Tlg-
;
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glådje for många idrottsutövare i
olika åldrar, som därvid har mö.ilig-
het att åka skidor eller spela bandy
och ishockey.

Men det finns en annan kategori,
som gläder sig åt i första hand de+,
hala våglaget. I)et år de ungdo-
mar, som styr ut sina fordon med
extraljus och dekaler, vilket iör-

fattning ger dem status att idka
halkkörnirrg Pa vägar och gator'
Att man därmed utsätter andra tra-
fikanter och barnen, som har gatan

till lekplats-, l'ör faror tycks i4te be-

kymra vederbörande.

Man kan ju definitivt slå fast atr
vägar och gator inte är lämpade för
sådan körning, som man kan få se
prov på. Milt sagt kan det sägas.att
de visar dåligt omdöme och obe-
fintlig trafikkultur.

Har man behov att träna halk-
körning så finns det visst vissa möj-
ligheter till detta på Kinnekulle
Ring.

Någon. fortsättning av körning
modell "Raily" hoppas man slippa
se i bebyggda områden och även
på vågar i övrigt.

. OBSERVER

de ärliga. . .
Bil och Motor i Slutarp har

under helgen haft påhålsning
av bilister som tankat med fals-
ka tior i bensinautomaten, Ve-
derbörande lyckades tanka för
nio falska tior, men sen var det
stopp. Det hade tydligen inte
den eller de oärliga råknat'med
- i ilskan slogs automaten sön-
der. Nu år den lagad igen, .fin.
instållning har gjorts vilket be-
tyder att det kan bli problem
t.o.m. med rilrtiga tior att tanka.
Ev. malörer i den riktningen får
bilister ha överseende med.
Mackågarna såger så hår till
FT: upprepas försöken med
falska sedlar kommer vi att
tvingas såtta in klocka - hjäl-
per inte det får vi överväg.a att
stånga nattetid, Och det kan slå
illa mot de årliga bilisterna.

IOGT-möte
i Kinnarp
IocT-NTO-föreningen i Kinn-

arp har haft sitt årsmöte i Vårkum_
Ia bygdegård. Ett tretlofemtal
medlemmar hade samlats,

Av verksamhetsberättelsen
I framgick att föreningen haft en god

verksamhet under året med bl a
möten, samkväm; studieresor och
utflykter. Föreningen har varit re_
presenterad vid alla distrikts och
kretssammankomster och i den av
kretsen anordnade karuselltåv-
Iingen, dår man även i år blev denl
obligat<iriska tvåan efter vinnande
Broddetorp.

Till styrelse för år 1981 valdes:
Ordf Sven Andersson, v ordf Elof
Rehn, kassör Ansy Gunnarsson,
sekr Maj-Britt Johansson. övr stv-
relsel Margareta Silvander, Ingrid
Ahlqvist, Kurt-Ove Brodd. Gun
Klingstedt. Studiel Ingrid Ahlqvist.

Lennart Sandberg rapporterade
om fritidsgårdens verksamhet un-
der året som varit god och stort
deltagarrde. Gården hade varit öp-
pen 32 kvållar och ur programmet
förekom filmförevisning, danskurs,
sång och musils *v-bdderna.Flid {.

;ä ffii*lJsåä;oniffil

Margareta Thor, blev ett vackert
och vårdefullt program för alla de i
den talrika besökta träffen.

En av pensionärerna M. Ahl tac_

!_ad9 å pensionårernas vagnar.

Snickarutbildning Åtga'dJl*'fiät'
falska tior
kan drabbapå Kontorsmöbler

Allmogeskåp iir en au de 
.möbter. eleuerna på trdteknisk utbildning ualt att tilluerka för si,nsnickanttbildnzng' Till acinster kirarei:n Nirben'Asmu,s, eleoerna t"i"r- i"*-our Kje6ström,Ki'm Bang-Hansen, Johin Lindell, a"a"rt i"Åansson, Mikael wrirn och Mi,kaet Caflstedt.

- Med tanke på att det här är en helt nv
utbildning och att eleverna var rämlisen tröi-
ta på skolan och ibland hade valt i andra
hand, tycker jag att utbildningen har gått
inycket bra, säger Norbert Asmus, elevernas
handledare oeh lärare i träteknik. Eleverna
har redan kommit långt med sina specialar-
beten, bl.a. utsökta allmogeskåp. De började
för övrigt med att tillverka de verktygsskåp
som de nu har i arbetsldkalen. Avsikten är
att varje elev skall tillverka en möl:el och
därigenom lära sig grunden för möbeltillverk-
ning.

Företaget är positiv till utbildninEen och
också eleverna trivs, det visar bl.a. åen låea
frånvaron.

Det är brist på snickare i dag och därmed
är möjligheterna att få arbete efter utbild-
ningen. stora - eleverna böhöver siälvklart
inte fortsätta på det företag dit utbiiclrringen
varit förlagd. Det finns också möjlighetcr att
fortsätta sin utbildning efter de två åren på
träteknisk linje. t.ex. till inredningsarkirekt.

tfiBl:CI&:e&

- Det här ju mycket bättre än vanlig sko-
la. Det säger ett gäng grabbar som när de
slutade skolan efter nian i våras var ordent-
ligt skoltrötta och inte kunde tänka sig fort-
sätta läsa. Möjligen en praktisk utbildning på
någon tvåårig yrkesinriktad linje... De ham-
nade på den trätekniska linjen som år ny för
låsåret och som skiljer sig från andra utbild-
ningar i gymnasieskoian genom att den är
s.k. inbyggd utbildning, d.v.s. hela utbild-
ningen är förlagd tili ett företag, i det här fal-
let Kinnarps Kontorsmöbler.

Utbildningen har åtta platser i åk 1 och får
lika många i åk 2. Gruppen har egna lokaler
på Kontorsmöbler men använder också fabri-
kens utrustning, vilket betyder att utbild-
ningen blir mycket verklighetsanknuten.
Möjligheterna att få stanna på företaget efter
utbildningen är goda, liksom i all inbyggd ut- '

bildning. 11 timmar per vecka har eleverna
"vanliga" ämnen, bl.a. 4 timmar svenska.
Aven den undervisningen ges på Kontors-
möbler, av gymnasieskolans lärare.

iattud. för ungdömarn" o* ,i.,a {
problem. Men då kommunen nu I
har köpt fastigheten kommer verk- I
såmheten i forisåttningen att be- |
drivas i fritidsnåmndens regi. I

Ordf avslutade mötet med att I
-l

:t-:.nna gång kyrkosångare Ingvar
Nilsson Falköpirrg som med sitt för
dagen sammansatta program av
andtlga sånger ackomp. av kantor

Kyrkoherden avslutade ,""J ;;-
sen om fasteiiden ocheVt nst

l'lf,i-aS-og
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Linj eru F alköpirtg-L und,ery d,

eru gammnl stwnnhuruG,
Gustav Gustavsson i Slut-

arp år i hög grad intresserad
av kommunikationer och har
bl.a. vid flera tillfållen gått
ut till försvar för den ned-
låggningshotade järnvägslin.
jen Falköping-Ulricehamn-
Landeryd, Västra Central.
banan som den en gång het-
te,

Här refererar han en gam-
mal skrift om denna
stambana ochåbenrpar
de tankar och förhoppningar
som en gång rörde sig kring
den.

För något år sedan fick
jag i min hand en gam-
mal skrift med titeln
"Res! Våstra Central-
banan" och rqed under-
rubrik "Falköping * Ulri-
cehamn Halmstad".
Den utgör en mycket ut-
förlig reseskildring med
beskrivning av såväl na-
turen som av de stations-
samhällen, som vuxit
upp utmqd den nu aktu-
ella järnvägslinjen. Det
avsnitt, som jag nu åter-
ger innehåller tankar och
åsikter, vilka i hög grad
torde vara aktuella åven i
dag.

"Ett och annat om tralikleden
Våstra Centralbanan - Halm-
stad. "

Till de .banlinjer som sedan
1860-talet låtit Falköping (Falkö-
ping-Ranten) framstå såsom en
bland rikets viktigaste järnvägs-
knutpunkter, nämligen våstra
stambanan och delen Falköping-
Nåssjö al' södra stambanan har
fogats ännu €h, Västra
Centralbanan, hvars
geogratiska och kommunikation-
senliga karaktär kan sågas i vå-
sentliga stycken öfverensstämma
med en stambanas.

Om dennajärnväg, medan den
åqFq :'van"- ea.'@tled blott i
halmstadiensiska och väsrsötskå
ålainor, skref etr'störrö huvud-
stadsblad i dec. 1902. 'AUt errb{j;
lanåt har man under de senaste
åren i de svenska tidningarna
sett notiser orn planerna på ås-
tadkornmandet af en järnväg, åt
viikcn redan givits namnet Väst-
ra Centralbanan.'

Det var år 1897, som banpro-
jektet hade framställts i Flalm-
stads Handelsförening och genast
tillvunnit sig mångas sympati, In-
tresset härför spred sig raskt åf-

ven i smålands- och västgötabyg-
der, och påfoljande år lät man fö-
reta den förberedande undersök-
ningen. Året dårpå inlåmnades
koncessionsansökan till K: M:t,
som i slutet af 1901 beviljade den-
samma.

Den 28 april 1903 konstituera-
des i Halmstad, Våstra Central-
banans Jårnvägsaktiebolag, som
oförtövat gick i förfaflning om
banbyggnadens startande. Förs-
ta spadtaget togs samma år den
2l dec. .i närheten av Broaryd i
S. Hestra socken. Byggnadsarbe-
tet fortgick med ovanlig raskhet
och precision, så att redan den 2l
dec. 1906 - således efter på ds-
gen tre år - linjen Landeryd-Fal-
köpings stad (130 km) öppnades,
för allmån trafik, återstoden den
I km. långa stråckan till Ranten
togs åfvenledes i bruk några må-
nader därefter

.1+
Järnvågen. är utförd- .i hög

bredspårig klass och är medijif-
ven en tåghastighet af ?0 km, i
timmen. Trafikeringen ombesör-
jes af Halmstad-Nässjö Järnvägs-
aktiebolag, hvars trafikledning
har sitt såte i Halmstad. Blott ett
ögonblick på en järnvågskarta,
och Ni frapperas af den öfverens-
ståmmelse i riktning, som råder
mellan Våstra Centralbanan,
statsbanedelen Laxå-Falköping-
Ranten samt sträckan sträckan
Landeryd-Halmstad af flalmstad-
Nässjö jårnvägar. Dessa tre ban-

Falköpi'ng-Ulricehammsbanan utd Sköttning. Det d.r inte för sent ett riiddå en gammal uikttg
jrinwiigslinje, rnenar Gustau Gustausson i Slutarp. (tr'oto: Lars-Erik Ltnnarsson)

z4z -a.
nen d'Ailly, att det 'kan endast
inge förvåning öfver att densam-
ma ej iörut kommit till stånd. . .'

-o-
Ja, så kunde det i början av

seklet spekuleras om denna ban-
del, soiyr de senaste tjugo åren
varit nedläggningshotad. Som
författaren hår påvisar utgör
denna linje en uppföljning av
Våstra stambanan genom inlan-
det. Jag har inte sett någon do-
kumentation huruvida järnvägs-
bolaget hade avsikten att den
skulle utgöra en transitobana i vi-
dare bemärkelse. Namnet, Väst-
ra Centralbanan, kan tyda på att
man hade tankar åt det hållet.
nämligen att den skulle utgöra en
central och snabb förbindelse
från inlandet till västkusten och
söderut.

Nåmnas kan att det tidigare
fanns en smaispårig jårnväg Irån
Ulricehamn till Vartofta, via
Asqg;i.. -Sagltilig! sq9:-.-stgckan
blev normaispårig från Ulrice-
hamn tiil Åsarp, blev anslufiings...
punkten Falköping - Ranten.

Som på många andra håll år
myndigheterna i färtl med att ra-
sera denna bandel. men ännu
finns den kvar åven om under-
hållet av'iåvål spårbadd som rnå-
terial år eftersatt. Det bör inte
vara för sent med aktioner av oli-
ka slag från berörda kommuner
för ett bibehållande av denna
bandel och en upprustnrng av
densamma.

GUSTAV GUSTAVSSON

delar utgöra tillsammans en råt-
linjig förbindelseled mellan de
centrala delarna af Svealand och
sydvästkusten af riket. Betydel-
sen häraf ligger i öppen dager.

Bortsedt från denna betingelse
som transitoled äger dock linjen
Västra Centralbanan-Halmstad
andra Sådana i inskränktare me-
ning och dessutom de största för-
utsättningar för en betydande
själftra{ik. Dess norra ändpunkt
på den bördiga 'Falan' och på
ringa afstånd från odlingsvidder-
na kring Vara, Skara - dit en
jårnvåg är löreslagen - och
Sköfde; därtill i grannskapet af
de rika västgötska kalkdistrikten;
så Atradalens idoghet och skön-
het; sedan den höglåndta friska.
Ulricehamnstrakten och Åsun-
dens idyller; så kontakten 'med

betydande sidodistrikt via Borås-
Alfesta och..Falkenberss iärnvä-
ga. roäh db., .9n"... ]u*Årift
förlångning till Jönköping.); vida-
re södra Väsrergötlands och små-
landshörnets skogar, vattenkraft
och odlingsrnojligheter; därpå
Nissadalens industri och fagra
scenerier och slutligen den lifliga
handelsstaden med goda järn-
vågsförbindelser i öfrigt och - in-
te minst viktigt; med f'ront mot
hafvet och ett betydande antal
köiar däri.

Allt detta innebår stora trafik-
möjligheter, och man måste be-
träffande Västra Centralbanan
instämma med utredningsman-



Många mil kanaler
Visste Ni att det på Falbygden

finns miltals av grävda kanaleii tr',7
har varit runt på mossarna nere vid
Mönarp tillsammans med Gustav
Andersson som under en följd av år
var ordförande i Mönarps Mossars
Dikningsföretae.

För hundra år sedan gråvdes mer
än sex mil kanaler for hand. Ett jät-
tearbete! 200 arbetare var sysselsad-

- söd7 -

ta under ett par år på tjugotalet
med att förbättra kanale;na och
1948 köpte man till och med
egen grävmaskin. En av de
på Falbygden.

Det hår år en bit av odlingshisto-
rien i våra trakter, alltså en bit av
vår kultur. På insida ger FT en del
historik om tillkomsten av kanaler-
na som i så stora mått påverkat den
här odlingsbygden.

in en
första

Ys t"tst

I söndagskviilt*oppstoa brand i
ett pannrum i ett boningshus på
en gård utanför Slutarp. Famil-
jen var boitrest, orh når de åter-
vånde hem vid 19.30-tiden kände
de att det luktade rök. De kunde
lokalisera det hela till pannrum-
met som då var rökfyllt. Det var
björkved som låg strax intill pan-
nan som fattat eld. Brandkåren
ryckte ut, men elden var slåckt
når man kom fram. r^ -t.i.tt _t,;^lt)

tl
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har inkommit!

Kinnalp$ [a gerlörsä linlng
Kinnarp - Tet. 0S151332 63

- AFFÄRERNÄ 
YED

0rön Jaktstöyel
| åkta gumml

Bamgummislöufar

Seglarstöular
iåkta gumml

vAnerus sKoNYHETER iNKoMMIT

Skohuset Kinnarp
Tet.0515/3Oi 80

LÄGNE PRISER -
:' lr i:l .:. 

-11.1 -l :

rrån 46:.
37r50

från 39:75



Mönarps rnossar,i 113 i= rts- o{

Här friwus wiltuls
ua karu&ler!

.Man vill nog ofta tro att Falbygden är en tonlagd trakt utan speciellt mycket vatten'
Detta år en sanning me{ modifikation. Söder om Falköping finns nämligen miltals av
gråvda kanaler. Dessa har kommit till f<ir att torrlägga de stora mossmarker som en
gång fanns hår, FT har tittat närmare på Mönarps Mossars Dikningsföretag som är en

sammanslutning av en mängd bönder.

Den här föreningen berör hela
Mönarps mossar och delar av
Slutarp, Kinneved, Göteve, Gro-
landa och Floby. Kanalerna bör-
jade gråvas redan för hundra år
sedan och detta resultarade i att
gårdarna kunde få betYdligt stör-
re arealer att odla än man hade
tidigare, Vattensystemet är mer
än sex mil om man {ägger sam-
man alla kanalerna. De minsta
kanalerna är bara en halv meter
breda i botten, men de största är
hela åtta meterl Allt detta gräv-
des för hand och man kan förstå
att det inte blev många meter
man kunde griva per dag! Före
de första grävningarna fanns
ingen odling här, men man kun-
de slå av gräs på mossarna som

sedan togs tillvara på vintern. Då
hade mossarna frusit, så det gick
att köra hem gräset'

Nygråvning
Åren 1923-24 behövde kanaler-

na gråvas om, och då bildades
åven den förening som hnns kvar
ån idag. Först giorde man en nY
indelning av markägarnas ande-
lar av kanalerna och efter ett Par
år satte man igång med gräv-
ningen. Man gråvde fortfarande
för hand. Skånska Cement åtog
sig prbetet till en totaikostnad av
ungefår 200.000 kr. En avsevärd
summa på den tiden. Pengar till
detta lånade rnarkägarna upp av
lantbruksnämnden att avamorte-
ras under 40 år. Grävningen tog
två år och som mest arbetade 200
personer med kanalerna. Arbe-
tarna kom rnest från S$fine och
Blekinge och kallades ibland för
vattenrallare. Egentligen ett pas-
sande namn!

Gustav Andersson
FT guidades runt mossarna av

Gustav Andersson som tidigare
ägde Backgårde.n i Grolanda. ,

Han invaldes i föreningens styrel-
se 1955 och var ordförande åren
1963-78. Gustav berättar att det
före grävningarna på tjugotalet
fanns massor av kräftor i kana-
lerna. På några tirnmar kunde
man ta upp tjogvis. Efter gräv-
ningarna åndrades dock beting-
elserna för kräftorna och nåda-
stöten kom när FalköPing På
trettiotalet började släppa ut då-
ligt renat avlopp i vattensyste-
met. Kråftor och den fisk som

Gustau Andersson uid en au d,e bredare kanalerna. Man för-
stå.r att d.et uar ett härt jobb att grtioa allt detta för hand!

också fanns här dog ut. Gustav
beråtlar också att det på vårarna
ofta blev översvämning på åk-
rarna. Nästan varenda vår stod
hundratals tunnland under vat-
ten. Detta förde med sig att för
längre tillfuaka kunde folket i de
här trakterna åka skridskor ånda
in till Falköping!

Nu är kanalerna djupare och
öveisvämningar är inte så vanli-
ga.

Stort vattensystem
Det är alltså ett stort vattensYs-

tem det rör sig om. Alltsammans
hamnar till sist i Lidan och rinner
ut i'Vånern för vidare befodran
till västkusten. f)et finns också
fler sSdana lrär föreningar längre.-

'trer mot Lidan. '

Gråvmaskin
1948 köpte förerlingen in en

egen gråvmaskin. Kanske en av
de första maskinerna på FalbYg-
den. Man hade till och med två
egna maskinister anställda! Efter
detta grävde man igenom alla ka-
nalerna. Den första grävnlaski-
nerna var av ganska dålig kvali
tet och den slets ner fort. 1963

var det dags att Pensionera gräv-

maskinen. Det ån alltså så att
man ständigt måste underhålla
kanalerna. De slammar igen av
växter och föroreningar. En stor
anlednihg är även att mossarna
sjunker med minst en cm året.
Detta gör att kanalerna trlcks
igen. På femtiotalet mättes nivån
upp och då hade mossanra sjun-
kit 80 crn sedan 1924! Varje år
jobbar man med sina kanaler och
nu år de i ganska bra skick. Det
år enligt Gustav Andersson bra
åkrar som man fått ut. Kanske
de båsta mossmarkerna på Fal-
bygden. Vattnet sjunker undan
ganska fort på vårarna, men i
höstas hade en del lantbrukare
problem med allt regnet oc$: det
blcv inte 5å mycket plöjt på sina
håll. De;tä;'å'!rdå ibiani vara eri'
fördel med att mossarna håller
kvar vatten i rimliga mängder.
Det blir t.ex. ett idealiskt bete
nar:

Från början fanns ca 200 går-
dar som hade andel i mossarna.
Nu år det ungefår 150 sedan en
del qnheter slagits ihop. Störst är
Mönarps .egendorn som står för
ca 23 procent av kanaierna.

TEXT OCH FOTO:
DAN NILSSON

llSi"cå'rc
Kimarp-FAIK

3-O (r-O)
Kinnarp vann lördagens uppgö-

relse med Falköpings AIK med
3-0. Kinnarp hade mest tur i av-
slutningarna och vann på det
FAIK missade t.ex. en straff.

Thomas Westerberg svarade för
två Kinnarpsmål och.Thomas Wen-
nergren för ett. Arne Ekbom i
målet var lagets fråmste speläre, ,

medan FÅIK var ett jämnt lag iiir
dagen.

Kinnarp B-Södra Ving B 4-2.

Kinnarps IF:s
Damklubb
har hållit årsmöte på Kinnarps
Pensionat Verksamheten
under året redovisades, Den har
till stor del bestått i försåljning av
lotterier. tipspromenader samt för-
såljning av kioskvaror under
hemmmamatcher. Detta arbete
har resulterat i att man till Kinn-
arps IF:s ungdomssektion har kun-
nat skänka 10.000:-. l\Ian har även
haft många trevliga samnra.nkom-
ster för Damklubbens medlemmar
under året. såsom besök av Fröje-
reds Damklubb samt några trevliga
utflykter.

Styrelsen för 1981 fick följande
utseende: Ordf. Ruth JohansSon
(ny). v. ordf, Gun-Britt Westerberg
(omvaldt. sekr. Ing-Marie Stridh
(ny), v. sekr. Yvonne Thorstenssgyt
(ny), kassör Barbro Winggren (om-
v'sld).

Till suppleanter valdes Berit
Joelsson och Margit Brisbo.

t1*;*c,r>- lo

Kyrkobrödrakårer
höll samkväm

Kinneved o Qörstig-Brismene
kyrkobrödakårer med damer har
varit samlade till gemensamt sanr
kvärn å pensionatet Kinnarp. Kin-
nevedskårens ordf. hålsade vål-
kommen och höll korta förhand-
lingar bl.a. informerades.om det
stundande stiftskonventet som
denna gång hålls med Falköpings-
kåren som värd med ett rikhaltigt
program.
' Efter en fin gemenskap vid kaf-
febordet överlåmnades ordet till
dagens gäster som denna gång var
stiftskonventets ordf. Gösta Karlsr
son med fru Svea som med ord och'
diabilders hjälp tog med publiken
på en resa genom sydtyska Bayern
tiil passionsspelen i Oberammer-
gau.

Ett tack framfördes till Svea och
Gösta för det fina programmet som
blev en fin o gripande inledning till
den passionstid som nu stundar.
Kvållen avslutades av Kh. Hagne-
rud med aftonbön och brödra-

I ringen bildades.
I



Så har har
vi det i tlt-K\'

Frölcind!
Så här har vi det på biblioteket i Frökind be-

råttade föreståndare Kerstin Gustafsson för
smått förvånade elever från bibliotekshögsko-
lan, som på tisdagen gjorde ett studiebesök i

Falköpings kommun'
Avsikten med studiedgen var att låta eleverna

möta verkligheten.
På filialbiblioteket mötte de en verklighet som

bl,a består i att bära möbler för att sagostunds-

barnen skall få plats, nästan lika mycket frivilligt
som avlönat arbete, böcker i brödbackar och en

mycket positiv kontakt med låntagare.

-sld8-

M öte med r.) erkligf;;;å;-
i bib;Ii,oteket i Fröldnd ,.-

Ett enda rum, där böckerna trängs i brödbackar
och ölbackar, dår man får flytta ut möblerna når
barnen skall ha sagostund och flytta in dem igen
när de skall rita som avslutning på sagostunden,
dår skolbarnen ligger på golvet och låser böcker,
medan vuxna måste kliva över dem, .dår ungdo-
marna har värmestuga och sitter på alla tillgångliga
utrymmen, där det blir reastämning när bibliot,:ka-
rien fått in ovanligt mycket böcker, dår man jobbar
nästan lika mycket frivillig som betald tid och dår
man på valdagen eller vid andia tillfälien då det
samla's mycket folk i stora samlingssalen kan öpp-
na dörren till biblioteket i samma hus och säga:
man kan låna böcker hår också.

Kan en bibliotekarie ha det så? Eleverna från

E:. iL:liii.l.i,,.ii

,i

bibliotekshögskolan i Borås såg skeptiska ui när fi-
lialföreståndaren på biblioteket i Frökind, Ke r-
s t i n G u s t av s s on, berättade omsittarbe-
te.

Besöket i Lokal Frökind var ett inslag i den hel-
dag som bibliotekshögskolan hade i Falköpings
kommun på tisdagen.

- När jag gick på kurs på bibliotekshögskolan
verkade det som om eleverna inte visste om att det
fanns sådana här {ilialbibliotek, sade Kerstin Gus-
tavsson. Hon berättade om sitt arbete och sina pro-
blem, där trångboddheten är det största. Men ut-
byggnad Iär dröja trots att komrnunen äger mar-
ken - kulturnåmnden har begärt pengar men det
har strukits av budgetberedningen. Filiaftrest&ndare Kerstin Gustausson bercittar för eleuer från Bi.bltoteleshögskolan.



Skohroff i Kinneryp,
,:l,i

Samlad,e titl Jubllelumsfota atå,endc Kurt Kadön, Sturc Hermandaon, Leui Guetauacan, Cleeg.Görofl, Guotouseon, Insalttt Erlands-
lon, I{eratzn Jsh,ansson, Suunte Rlngmon, Lena Efraimtson, Soante Amesaon, Eiuar Erikaeon, KJetl-Åke trn rÅ, Bertit Abra-
hamason,Ingemar Korlaeon, Eol,f Korlån, Solueig Anderason, Luiz HoJbauer oeh Eiuar KJellån,

Sittonde: Gun-Brltt Engdohl, Bs,rbrs Wtkavöm, Bcrtt Wlnggten, Mqi'Byigt Joh,anasan, Earbro Abrahamaeon, Bengt Kjellsvöm,
Yuonne Strängberg, Bårgi,tta Ockorsson, Iruguar Oh,ntan, och, Ltsa Ahd,crssorl.

Sittande: Kjell Johanason Rol"f luarason, Bo luö"rason, Karl-Gueta,a Ahl och Eld"or Johanssltu
to(z -6r,

FÖr att ha trevligt tillsammans de med sig sina tesfek_tive,, oeh man når .Karl-Gustav Ahl och Förutorn lekar oc[r mat, hann deoch uppleva tnttt" *tnn",1,:.1:,1 giyetvb !1il.il renlt 4pttstrom ira?s meal4arpare slåppie loss forna skouremrårelns åven medfredags kvåll 1956 å4s "sjuor" och av BZ möjliga var Bl nårvå. kompisarna i allehanda skåmt- att dansa eir stund, i
ffii1flXä$"::ij:"fffi'1t LlXi; i::"ii1n-l;;Ll;,:: fnonfrl,*", i rorm av en tipståvring rr,

moKIND'-
Frökinctrs s-ftirening
missnöjd rned
containerpolitiken
'Frökinds 

socialdemokra.tiska-förening hött i måndags sitt:årsmöte hos Gottfrit B,rodd i fi""aip-å"fräiskuterade dårbl.a kommunens åtgärder betråffandi 
"ipi"*ri"gun av con_tainer i tåtorten, vilket man var missnö;-d med. Man beslötatt ta kontakt med föreningar på anara ä"tei, som har sam-ma problem, för ett gemensamt agerande.

. Av den föreliggande verksam-
hetsberättelsen framgiek bl a att
rorenlngen ökat sitt medlemsantal
under året samt att studieverksam-

la verksamheten i första hand inom
det område, som föreningen repre_
senterar.

Till ledamot av styrelsen för åren
1981-82 omvaldes Birgit Ek och
nyvaldes Berit Joelsson, sonr efter-

e Arne Andersson omvaldes som
revisorssuppleant och Gustav
Augustsson nyvlades efter Hans
Brage.

Omval blev det av Gustav. Gus-
tavsson som kassör och korrespon-
derande och omval blev det också
av Birgit Ek i egenskap av studie-
organisatör,

En del rapporter låmnades vid
mStet där också styrelsen påminde
om att förenigen står som värd för
arbetarekommunens årsmöte och
årsfest den 21 mars.

Curt-Ove Brodd visade en film-
upptagning från en resa till Gam_
bia, och innan mötet avslutades
framförde ordf Allan Ahlqvist mö-
tesdeltagarnas tack till vårdparet
för visad gästfrihet.

neten varit livlig. Föreningen del_tog,i det s. k "Budgetrååslaget,,

trädde Curt-Ove Brodd, vilken av- i
flyttat från orten. Kvarstående i 

1

synpunkter på den kommuna-



_ År,möte med,
I{inneaed,.ss/cy ttar

i/

" Kinheveds Skytteförening har ellt segrade Lennarth Blom och tog

hållit årsmöte på pe.r"ior-ratet i därmed,hem GDV:s vandringspris

Kirrnarp. för alltid'
- Före.ringsordförandenKarl-Gus- Lagtävlingarna mellan Skyttefö-

taf Ahl förklarade mötet öppnat reningen, sportskytteklubben och

och hälsade alia vålkomna. f.uvi- jaktvårdsföreningen har genom-

sorernas beråttelse o"h i ko""Ore.ts -förts i likhöt med tidigare år med

kassarapport kunde man se att för- en fäItskjutning en jaktstig och en

eningens ekonomi hade ftirsämrats tävling på älgbanan. Skytteföre-
'något under f980 då föreningen. ningen segrade i fältskjutning och i
gjort en del stora inköp av t.ex. ett älgbanetävlirlgen och sportskyttek-
luftgeväi och tre korthållsgevär iubbensegradejaktstigen.
och en snabbtelefonanlåggning till Vidare kan nåmnas att Claes Äk- :

skjutbanan, men också att För- esson belade silverplatsen i kret-
eningskassan dock är ganska god sens fältskyttemästerskap och tog.,
ocb årsmötet beviljade styrelsen en fiärdeplats vid riksskyttetåv- '

full och tacksam ansvarsfrihet för Iingen i Borås i klass B 4.
det gångna året. Vid kretsens mästerskap i luftge-

Karl-Gustaf Ahl omvaldes till värt tog föreningens skyttar hem
ordförande för ett år. Hans Center- fem av nio plaketter,'ett resultat
stig valdes till akssör och Gunde som vi måste vara mycket nöjda
Johansson till vice ordförande för med. I finalen för klasserna L 10, L
två år. Till styrelseduppleanter för 12,Ll|lyckades Jessika Winggren
ett år valdes Bo Johansson, Curt båst genom att placera sig på and-
Carlsson och Tommy Berglund- ra platsmed Hans Göransson på ,

Elon Larsson och Harry Johans- fårde och Lars Göransson på sjät
son omvaldes som revisorer för ett te plats. Även ståskyttarna gjorde I
år med Gunnar Classon och Harry en bra tävling och Per Hermans- i
Göransson som ersåttåre. Till om- son tog där hem silverplaketten i
bud att representera föreningen och Tommy Berglund bronsplaket- 

.

vid föbundets årsmöte valdes Karl- ten.
Gustaf Ahl och Claes Äkesson och Vid -förbundstävlingen i kort-
vid kretsens årsmöte Dan Simons- hållsskytte i Skövde belade Rgger
son och Elon Larsson. Carlsson tredje, Jessika Winggren 1

Georg Johansson omvaldes till $åirde och Lars Göransson femtep- ,

materialförvaltare och Elon Lars- latsen.i klass K 13. Joakim Wing-'i
sonti]lskjutbanechefmedKarl-grensjätteplatsenikIassK15.
GustafAhlsomersåttare. Per Hermansson trpdje och'' Styreisen fick i uppdrag av års- Tommy Eerglund femteplatsen i
mötet att sammankalla ett möte klass K 17. I finalen slutade Tom- i
mellan skytteföreningen, sport- my Berglund som åttonde, Per
skytteklubben och jaktvårdsför- Hermansson so'm nionde och Jo-
eningen rörande lagtåvling4rna akim Winggren som trettonde.
mellan föreningarna. Skytteföre- man. :

ningens årsmötes förslag till änd- I skaraborgsserien i luftgevär.l
ring av tävlingarna är följande! En lyckades föijande lag bäst: Seni..,
sammanslagning av de tre tävling- orlag 2 med Gunde Johansson,
arna till en tävling med ett vand- Hans Centerstig och Göte Lind-:
ringspris. Skytteföreningens fålt- gren - seger i division 4. Junior Bi
skjutning ändras till en banskjut- lag 1 med Tornmy Berglund, Peil;,
ning med max 100 poäng. Sam- Hermansson och Lennart Blom;l
manlagda poångsirrnman i de tre seger i division 1. Klass L'12 lag {.
tåvlinganra blir då max 300 poäng. med Peter Ahl, Patrik Carlsson:

Ärgmötet vill tacka Frökinds och Per Brisbo - andraplats i divi:
GDf for.den gåva på 900:- kronor sion 4.
föreningen fått under året, av vil- Skaraborgsserien i banskytte

' ken ett vandringspris värt 400:- blev till en stor framgång för för-
kronor inklusive gravyr ska sättas eningens skyttar med seger i tre di-
upp. visioner.

Ur styrelsens årsrapport ka4 Gevärsskytte 200 meter klass B.
man l'åsa att medlemsantalet under 1? div 2 med Tommy Berglund och
året vari{.p3 st varav 46 st var be- Per Hermansson. Klass K 11-13
rättigade för statligt anslag. Att an- division I med Jessika Winggren
talet redovisade sammankomster och Roger Carlsson.
med ungdomar under 25 år var un- Föreningen har också under året
der å9.9t !7p st, Ett "allmänt och fem fått två skyttar uttaglna att skjuta

"tv$ff.reä$*oLUr 
fr*r hållit tr.rdr& junior SM- i banskftte, nämligen

-*ft".'#y*uh.,ddibr^-.rhäröfi-L ;ifft 
Berglund och Lennart

der 1980 lossat med gevär kal 6,5 Föreningsmåstarg i banskytter
mm 13.500 skott och med korthåll- Ches Åkesson senior och Tommy
sgevår 5.200 skott. Kinneveds SKF Berglund junior. .d

lyckades på hemmabana hemföra Föreningsmästare i fältskyt$:
segern i lagtävlingen mellan. Var- ,Claes Åkesson. !;
tofta, Karleby och Kinneveds skyt- fl*s S$retilhe$fidgru.. ,.,i, *o.matdt
teföreningar med 615 poäng mot .Skyjte: ,Gunde. Joh$Lsson senior
Vartoftas 593 poäng. Individuell se- å3åch Jesffta Wifipgrerijurfldr. il
ger Claes Akesson. Aven i junior- Föreningsmästare i luftgeväS:
tåvlingen segtade Kinneved med Per Hermansson senior och liog$jr

j

Följande skyttemärken har eröv.
rats under året: Claes Åkesson dip-
lom för riksmedalj, Hans Center-
stig och Claes Äkesson lägre årtals-
märke i silver banskytte. Karl-Gus-
taf Ahl och Gunde Johansson förs-
ta kompetenseri för lägre årtals-
märke i silver banskytte. Karl-Gus-
taf Ahl och Claes Åkesson andra
kompetensen för iägre årtalsmårke
i brons fältskytte. Benny Brodd
banskyttemårke i silver. Lennart
Blom och Ronny Classon banskyt-
temärke i brons. Joakim Winggren
juniorskyttemårke i guld.

f 3'9i- t:s-"tt cÅ

Ett brandtillbud intråffade i
Kinn-a^rp i iisdags. En.,prgsenning .:
som tåg på ett vedupplag vid ett I

uthus fattade eld eftersom .den
Iåg för nära ett rökrör. Brand-
kåren ryckte ut. men eldungen
var snabbt slåckt.

la)gi -os-{;y

ffi $tor lösöreauktion
å MÖNARPS EGENDOM, FALKÖPING

Onsd. d. 11 mars 1981 kl. 09.00 då godsäg. Ragnar Brorvall
p. gr. a. gårdens försäljn. låter försälja hela sitt därv. yitre
lösöre ss: Traktorer: Parca 714 4-hj.driven 145 hk, Ford Co-
unty 1124 turbo 4-$.driven 145 hk, MF 178 muliipower m.
Kjälve frontlastare 9U HD rn. skopa o. pallyft, MF 135, MF
35 X multipower m. dubbelverk. hydr. uttag, MF 35 X, Fer:
guson grålle diesel, LM 218 lastmaskin, stengrep, 2 skopor, 2

pallgafflar o I pik, tröska Claes Senator 16-fot, ploEar:
Överum 6-sk. delburen, Kvearneland 4-sk. delbuien, Howard
rotavator. Skurup tailr.reclskap 3 m. harvar Kveaineland
90-p. m. ribbväit o. först.vagn, Vamo 60-p., L:a Harri finger-
harv. Muko spadruilharv 2 m, såmaskin Fiona 3 m. skivbill.,
Vibex enrad. precisionssåmaskin, Vicon pendelgödn.-
sprid., Ysta tallr,sprid, 3 m, Vretens planersladd 5 m Planex,
Vretens hydr.buren vägsladd, .3-del. betongvält, boggievagn
m. baktipp 13 m3, flakboggievagn m. hydr. sidostöd f. pall-
transp,, TIM S-ton m. baktipp, Överumssystem m. bygel-
vagn, 5 container 8 m', 2 flak, hogtipp.container, rotorslåt-
teraggregat CM 151, Mads Amby slåtteraggregat 2 m, slag-
hack JF, sidoräfsa Mads Ar.rby, Hagedorn självlast.vagn,
Gullviks ogråsspmta 8 m, Tole ?5 pallyft. f. traktor. 12

kompl. dubbelmontage, 4 elevatorer 10-3 m., Lunnings-
vinsch FMV LV 30 m. fiämegel. 1980, motorsåg o. röjsåg
Partner,..div. verkstadsinv., el- o. gassvets m.m. Bokförings-
maskin m, stativ Odhner, bil Intern. Scout Terra pick-Up
-77 4l:j. drift 5.200 mii, ett större parti pailvirke, 3 st Walkie-
Talkie Handic, div, hydr. motorer, cylindrar, el. ventiler.
Speclalmasklner f. gräsmatteprod.; Bevamat be-
vattn.maskin 501250, pumpar, rör, bevattn.rnobiler m.m.,
Ryan gräsm.uppskärare m. sulky o. utr. f. rulln. o. avskåra.
re, d:o Rayan m. avskärare, Becks Sodo Matic 3-enh.
trakt.buren gräsmatteuppskärare f'. storrullar, Toro Spartan
5-kn. 5-sekt. gräsklippare, Ronsome 7-kn hydr.buren 3-sekt.
gr"åsklippare, Ryan gräsmatteluftare 6-sekt., F"odger Seeder
renov.-maskin f. gräsytor, toppciress.rnaskin Nete-F--tr{atic
självg., Eeeks gr'åsplant,.maskin m. m. Re,kv fiirter"'kn fr un.
dert auktfinnal

Sex mån. räntefri kredit m. sedvanligt äganderåttsförbehåIl,
låmnas till av oss godkända köpare, andra betalar kontant
eller ställer av öss godkänd såkerhet. Okända köpare bedes
förete nöjaktiga referenser. Moms tillkommer. Övriga villkor
vid auktionens början.

AB r,o. HovPÄT?sTorARIE

4FERT nncrus FAsTt6,N

Faiköping. Tel.05l51151 75,113 ?5,109 ?5, bosr.tr-i. t6l 85

-Va4qfllqa1ndra plats. Individu- _Carlsson junior.
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PA MONARPSAUKTIOIV
Auktioner drar folk och

mycket folk även om vädergu-
darna är omilda.. Det fick man
bekräftelse på under gårdagen
när den stora lösöreauktionen
ute !å Mönarps Egendom, strax
utanför Falköping, ågde rum.
Auktionen som kanske är en av
de större i sitt slag - ja kanske
den största i våra bygder detta
år, samlade mängder. med spe-
kulanter och i den bitande snål-
blåsten. Kilometerlånga. rader
med parkerade bilar längst våg-
arna och likaså paketade bilar'
var helst det gick att ställa en bil
vittnar om detta. Det värsta par-
kerlngselände vi sett vid en auk-
tion påstod polise4 som gjorde en
sväng ut till Mönarp.

Tusentals spekulanter från he-
la Skaraborgs'lån samlades kring
Bertil Danielson, auktionsropare
på Ringius Fastighetsbyrå, når
han satte igång ropandet, Dår
bjöds frisk på nåstan allt - ja
somligl gick som bruklig;t år på
guktioner till högre pris än vad
det kostade nytt, Så kan det gå
når man rycks med i birdgiv-
ningen.

Varm korv och kaffe
Eftersom det var en kall och

blåsig vind som bet i skinnet den
hår dagen så var det bra att kun-
na få något varmt innanför
våsten. Den obligatoriske korv-
försåfiaren - ,som ja finns med
på alla auktioner av klass fanns
också här och måste ha giort ly-
sande affårer. Åtminscone såg
det så ut dår köerna ringlade sig
fram till de 2 stånden. En sill- och
korvförsåljare fanns också på
plats för att haka på den allmäna
köplusten.

Traktorer och verktyg
Eftersom det här var fråga om

en lösöreauktion fanns det både
traktorer och plogar och annat
sorp hör jordbruket till till salu.

Vod, ger ni mej för dpn här? Det frEgar roparen Berttl Danielsson döt han st&r på' en oagn i
snå.lblå,sten ute på, Ringi'us auktion på' Mönarps egendorn på, onsd'agen.

Eftersom man på Mönarp be-
drivit gräsmatteodling bjöd man
också 'ut vissa specialmaskiner
för detta åndamål. sådant som
gråsmatteuppskårare t,ex. I öv-
rigt fanns det allehanda verktyg
och mindre redskap, och annat,
som behövs för att hålla en
maskinpark på en gård funk-
tionsdugligt.

Grålle
En gammal grålle - ja ingen

häst utan en gammal Fergusson
traktor, modell mindre, fanns
bland det vi hittade vid vår rUnd-
vandring på Mönarp, Den kom,
om jag minns rätt, i allmänt bruk
i slutet på S0-talet - liten och nätt
som tog sig fram nästan var som
helst. Eller som en lantbrukare

sa: "Den år så låtter å fin så den
går nåstan å köra på sketet vat-
ten utan å sjonka," Hur det nu år
med det så år det än i dag ett ef-
tertraklad fordon för alla
månskenstorpare och andra med
lite låttare körningar. Vad den
här aktuella betingade för pris
hann vi inte få reda på innan vi
åkte men vi skulle bli förvånade
om den blev billig.

OAMMALIIATUS
LOKATFRÖKtND, SIUTATP

lördag 14 mars kl.20.30

RITNE"LEN NART$ orkester
Medlemskontroll - VÄLKOMNAI



Lena och Cun;illu
ryu fothollsd,onurre

Får vi hrv att presentera Falkö-
pings två första kvinnliga fotbolls-
domare,
'Dut å. Lena .Iohansson och
Gunilla Westerberg, hemrnahö-
rande i Sluiarp och Kinnarp.

Lena och Gunilla fanns med i
den nybörjarkurs, som på ons-
dagskvällen drog igång.

- Bristen på fotbollsdomare är
stor, nu måste något göras, me-
nar Kinneth Fredriksson i Fal-
kopings Fotbollsdomarklubb,
som håller i trådarna, när det
gäller <len här kursen.

Till den hår såsongen har
FFDK 'tappat några pålitliga
namr: i domarlistan, men nq räk-
rlar.mqi att ffl igen dessa, genom
den här kursens början. Och att
det är två kvinnliga domare, som
bl.a tar chansen, är ju ingen
nackdel.

148lojl ,l
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I SI|NDAGS.
| öppET I

KINNARP

fllr

l3-17

Vårnyheterna
inkomna

l(innarus
lageilörsätining

Tet. OSlS/gg2 63

SK(|HUSEI
Te|.0515/331 80

_ AFFÄRERNA MED
LÄGRE PRISER _

Lena Johansson och Gunilla Westerberg btir Falkitpings tu&
.första kui.nnlr,ga fotbollsrlom,are. De uar m.ed" på den nybötjar-
kurs, som igår inleddes. Ledare för kursen tir bl.a Kenneth
Fred.riksson (t.h).

'l 7Llb-6-
r 

Lialtg aerksainhet
hos Kinneaed,s RK

Kinneveds Rödakorskrets har
hållit årsmöte.

Kretsen har haft en omfattande
verksamhet med bl a en klädiri-
samling som gav ett synnerligen
gott resultat - hela 1.075 kilo.

En utfård för de åldre har också
anordnats. Denna gång till Habb
kyrka och Furusjö.
I Ett 50-tal pensionärer deltog vi-
dare i en tråff vid vilken Torbjörn
Lantz underhöll.

Ekonomiska medel till olika
hjålpprojekt har inbetalts. Riks'
'insamlingen gav ett båttre resultat
ån någonsin tidigare - hela 5.422

kronor,
Kretsens syförening har som

:vanligt arbetat aktivt och oegen-
nyttigt och utgör en grundval för
kretsens ekonomi. Vid syauktionen
i Lokal Frökind mötte ett hund-
ratal personer upp, Dels för att kö-
pa vålgjorda arbeten, dels för att
lvbsna till distriktssekr Bertil
Kamph. Nettot av kvällen blev
nårmare 8.000 kronor. Man har
dessutom anordnat en kurs i barn-
olycksfallsvård.

Kretsens medlemsantal var vid
årets slut 428 vilket, betYder en
minskning med 19. Kassaomslut-
ningen var 27.330 kronor. Det här
var ett litet axplock ur den mYcket

årsmötet nyvaldes Arne Gus-
tavsson, Luttra efter Inger Johans-
son som avböjt återval.

Katastroffonden
Enligt beslut vid årsståmman

skall 3.000 kronor översändas till
katastroffonden. Ovriga anslag be-
viljar styrelsen under det komman-
de verksamhetsåret.

Vad gäller de åldres resa anser
man sig vara tvingade att vidtaga
vissa besparingsåtgårder då kom-
munalt bidrag inte bebiljas under
1981.

Medlemsavgiften faststålldes till
25 kronor, en ny klädinsamting
skall anordnas undei våren och på
RK.dagen den I mqj skall llaggan
hissas.

Till kommitt€ för de åldres resa
utsågs Valborg Clauson, Brita Wil-
gotsson och Göran Andersson,

Att svara för den kommande
pensionårstråffen valdes lnga Niel-
sen, Ingrid Olsson, Gurlt Sjöberg
och Inger Johansson.

Inger Johasson avtackades för
sina 9 år i styrelsen av ordf som
ockgå överlåmnade blommor. '

Kvållen avslutades med att ordf
Göran Andersson visade bilder
från.en resa till Thailand, Malaysia
och Borneo.

lq8l o:3 Lt
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VISNING AV
sltfTIRPS
AB Slutarpsköket,
Slutarp.Falköping Tel.

KOKET
0515/333 90

i fabrikens
utställningslokalei
Slutarp.

Lördas 2813 ld 9-13
Söndas 2gl3 ld 13-17
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Trä o Bygg
Mossvägen 16, Falköping. Tel. 0515/140 02.
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Stockruce .- ry motorspåTtnugu?

Stockrace - den nya motorsportflugan?
- Ja, absolut. Den kanske rent av kan konkurrera ut rallycrossen

på sikt, tror Flemming Thorstensson och Carl-Åke Ungh, från
Kinnarp. Här behöver man ju heller inga "stöme plånböcker".

I helgen kör Flemming och Karl-Ake en tävling i Västerås.
Hela 375 ekipage är anmälda!
* Och går det bra, så måste man sålja bilen frir högst 4.000 kro-

nor. Det står i reglerna, når man anmåler sig, berättar grabbarna
fiån Kinnarp, dår de sitter på motorhuven på sin "\rw-bubbla".

Stockrace är en motorspoft, som redan i år kan
bli en succd i Sverige. Sporten kommer ursprung-
ligen från Finland. Rallycross är redan populärt i
landet - nu kommer stockrace att ta upp kampen
om publiken.

- Den kan t.o.m. konkurrera ut rallycrossen- på
sikt, tror Flemndng Thorstensson och Carl-Äke
Ungh, två killar från Kinnarp, som blivit ordentligt
bitna av den här senaste motorsportflugan.

HJÄr,pMsreNIKER Åt nÖn;n
Och Flemming och Carl-Åke vet vad de pratar

orn. Under flera år var de hjåIpmekaniker åt Börje
Carlsson, då han.körde rallycross med Porsche.

- Stockrace är mer jordnära. säger Cari-Åke.
Hår kan vem som helst börja åka. Det är inte dyrt,
själva har vi bara kostat på vår "folka" ungefår
2.500 kronor.

Stockrace bjuder inte på några hisnande farter.
Eilarna är inte trimmade, då bestämmelserna sä-

ger, atq toppfarten inte får överstiga 80 km/tim.
- Det blir att köra med inlidan av huvudet, sä-

ger Carl-Äke Ungh.
Helgens tåvling i Västerås blir något i hästvåg.

Hela 375 bilar är anmäida till den här tävlingen.
Undan för undan skall ekipage gallras bort, lnnan
det blir dags iör de riktiga tävlingsheaten, som
körs helt efter rallycrossmodellen.

- Det gäller att ha tur, främst då med underlaget
på banan. Men "baggen" passar när det är halt
och det skall det tydligen bli i helgen, berättar
Flemming.

MÄSTE SÄLJA BILEN
I reglerna för stockrace står det oclså ait man

måste sälja sin bil, om den skulle nå en framskju-
ten placering, eller om man får en spekulant. För
att vara med och bjuda på en stockiace-bil måste
man betala en hundralapp.

Så med lite tur kanske Flemming och Carl-Åke

stockrace 
,-rd"n-?a? motorsporffiugcln. - Den kan t.o.m. konkurrera ut rarlycrossen på, stkt,

siiger Carl'Äke Ungh' och Flentming Thorstensson, från Rtnnarp, so,m i helgen kör en stock-race-triuling med. hela JT i eki.page anmcjlda. FOTO : DAN NILSSbN.

brir av med sin vw 1300' Det hänger på Flemming' Fotnot: stockrace är kanqke ingen direkt nyhet. IDet är nåmligen han som siuer vid rauen;åtåål slutet på 50raler u"" gto"t 
""i "araigi 

p.i"ia"t.
Möjligen kan man säga att den återuppitått. '



Fyrud,ugursaeck&n,

fortsätter uid,

Sluturyskök
Slutarpskök AB i Slutarp som

tillverkar köksinredningar och
skåp har efter l{Bl-förirandlingar
med facket under fredagen tden 20
mars) beslutat att fortsåtta den nu
pågående fyradagarsveckan fram
till och med t'redagen den 15 maj.
Anledningen till detta är. enligt fö-
retagets Vd Bo Dahlstrand. de fort-
satta dåliga konjunkturerna - med
låg orderingång - som råder för
branschen,

Slutarpskök - sont har ett 25-tal
pefsoner anställda totalt - har haft
kolttidsvecka i produktionen se-

dan 22 decembel i fiol. Då började
man med tredagarsvecka vilken
pågick februari månad r:t. Genom
en ökad orderingång kunde man
då utöka till fvradagarsvecka och
det är alltså denna man nu beslutat
fortsätla till och rned den 15 maj.

Lågt blggande
Vad som skulle hiiilpa upP situ-

ationen för' köksinredlringsbran-
schen och få fart på byggandet vo-
re enligt Bo Dahlstrand en rånte-
sänkning och i eller att man toge
bort byggmornsen åtminstone för
en tid.

- Det skulle ge direkt utslag och
såtta fart på hjulen igen.

GW

FALKÖPINGS TIDNING Torsdagen den 26 mars 1981

_ t"i,yt-rjy-ri

IFRöKIND 6
Ij Srirby skola
tl Sörby skola i Kinneved, som

I kommunstyrelsen arbetsutskott
I förslår att kommunen säljer, har
I två hyresgäster. Utöver föreningen
I Sörby vävstuga som hyr en f d

fkolsal även en privatpersou. _

. l';*i-lt-lti
Kinneved LRF

Kinneved - Vårkumla LRF-avdel
ning har,hållit årsmöte. Ordföran-
de Lennart Pettersson lät hålla en
tyst minut för två medlemmar som
gått bort under året. Styrelsen be-
står av ordf Lennart Pettersson, v
ordf Leif Lihnell, sekr Holger Kål-
l6n, v sekr Jan-Erik Gustavsson,
kassör Äke Åndersson. Övrisa le-
damöter Lars Ecke^r'lid, Kuit Jo-
hansson och Sten-Äke Karlsson.
Till revisorer utsågs Bengt' Nilsson
och Karl-Erik Andersson. Stvrelse-
le<lamoten Allan Johansson vilken
avböjt åteval avtackades av ordfö-
randen med blon-rmor.

Kinnnrp - Vedum
$*0 (2-0)

Kiryrarp vann klart över Vedunr
med å-0, siftror sori borde varit
ånnu atörre, Kinnarp missade
nämligerr flera öppnn tnålchanser,

Roland Jansaon, Thornes Wes.
terberg oeh Thonras Kullmen eva.
rade för målen l'ör Klnrraru, tlår
lngen rpelnde bör nånrnas fbre rle
övrlgd. . tå.r.' t tst- <v- li
Slutarp-HemUungå
4-0 (r*0)

6eger med 4-0 mot Herr{unga
mågte betralttae som ett bre erbete
ev Elutarp, Herr!unga vår €tt
rnyeket Jåtntlt lå9, men llek ändå
ge slg rnot SIF, eonr var rned bra
från börlen, Efter 12 mlnuter av
förstp halvlek gjortle Roger An"
dersaon l-0, oeh detta var start-
skottet för rena nrålfeeten av Rcr"
ger, I andra halvlek gjorde han
nåmllgen ytterligare tre må1,

I"aget fungelade i alla delar till-
fredegtällande oeh lnsen skall ndm.
rrag före någon annan-,

Mjötltdfinkr-%d
finolist I

l3-årige ThorbJörn Patm i Kinnarp far tiil Stock
holm i dag. Thorbjörn har nämligen kvalificerat sis
till finalen i vår kollega lCA-kuriens miölkdrinkståv-
ling, 500 bidrag hade kommit in och av dessa år doi
baT åtta som idag får visa vad de går för i fidel tåv: -
på,ICArs provkök,

Till sist skall vi kanske också återge det reeent sr .j
ThorbJörn Sick tilt frnal på. B msk vaniljglass.-l mri<
åpplemos,. I tslr. pressad citron och 1 dl vanlis m,ölla
AEtihop vispas sarnman mh smakar g.rAo*list. pg
liRnd av sin enkelhet har drinken döpts fitf ,'Strsg
duaborni'. ..

Yngue Aluön premiäråkte i Vasaloppet, kom in på medaljttd
och uar nöjd med dagen. Hiir får han god.a råQ urd, Gopsh.us

för den Jbrtsatta fd,rden. t ? & I

':''

t
I
I
I
I
ä

"l

Thorbjörn Palm meil sin mjötkd,rink "salig d,u.m"born"



Sk illingtry ckare i l{innarp

NBV i Kinnar'1; h;ir. under Vrn-
tern under Kcrstin Antcssons
ledning hall en sångcirkel om
"Skillingtryck och g:rrnla visor',.
Härornkvållen li-:rnrtr.ädde de i all

sin prakt inför stor publik i Lokal
Frökind och på bilden ser vi Maj-
.Llritt Johansson, Bengt Klings-
tedt. Gun Klingstedt, Britta Vil-
gotsson, John Karlsson, Birgit

Andersson, Göran Andersson,
Inga Nielsen, Håkan Silvander,
Majken Johansson, Sven An-
dersson, Ingrid Andersson och
Kerstin Arnesson. J.J.

de avlidnas minne. Vid orgelinvig_
ningen den 20 dec medverkade kO_
ren med ett rikhaltigt program.

Det var kören som lg7g toe ini-
tiativet till ny orgel och i en motion
till kyrkofullmäktige påtalade be-
rrcvet av ett nytt orgelverk. Kvrko-
fullmäktige i Kinneved tog ett raskr
beslut i frågan. Resultatel blev ett
nytt välklingande inStrument med
21 stämmor, vilket,gläder inte
minst den livaktiga kören. Tradi-
tron är att körei-r medverkar vid
Pastoratskyrkorådets julkaffe, så
även i år. Midfastosöndagen med_
verkade kören vid musikgudstjänst
i Grolanda kyrka

fill traditionen hör också att kö-
ren med familjemedlemmar träffas
I maj till knytkalas hos Marsareta
och Håkan Silvander på deras
sommartorp dår man eldar.
sjungar vårsånger oclr anordnar le_
kar. Den 25 maj, som avslutnins nå
körens arbete, samlades körenäs
Brita och Sixten Johansson, Gra-
net, för tipspromenad och kaff.e_
samkväm.

Varje sommar anoidnar kören
en sällskapsresa med buss. Som
grundplåt för resan används medel
ur det anslag, som kyrkoiullmäkti_
ge välvilligt ställer till körens förfo-
gande för dess verksamhet.

Arsmötets förhandlingar leddes
av Göran Andersson,.sekreterare
Brita Wilgotsson. Verksamhets_
och revisionsberätielserna upplås_
tes och godkändes och beviljådes
styrelsen ansvarsfrihet. Kassaoms-
lutning 3.289:29. För sin verk_
samhet uppbår kören anslag från
både Kinneveds oeh Vårkumla för_
samlingar.

;t::i12.#;j5*;S

Det blev omval av styrelsen oöh
övriga funtionärer. Ordf Göratr An_
dersson, sekr Brita Wilgotsson,
kassör Bengt Klingstedt. Reviso-
rer: Berit Samuelsson, Håkan Sil-
vander. Ordningskommittd: Brita
Johansson. Ingrid Olsson. Blom-
kommitt6: Majbritt Johansson,
Astrid Pettersson. Resekommitt6:
Astrid Pettersson, Eva Gustavsson.
Pressreferenter: Margareta Thor,
uoran Andersson. Dag för körens
resa: 16/8.

. Kören kan i år se tillbaka på en
40-årig verksamhet. Det beslöts att
fira iubileet. Kommittd för jubileets
firande: Margareta Thor, GöranAndersson, sammankallaride.

k

pings kommun hade ju råd att kos_
ta på slalombacken flera hundratu-
sen och den kan bara användas
någon vintermånad om året.

Vi tätortsbor har även betalat tillert slalomkalas. Ståll därför till_
baka containerna igenll Alla tät-
ortsbor är inte bilägare eller inne_
havare av släpkårror.

P.S. Följetongen kommer att
fortsätta.

SKOTTKÄRREÄGARE' I FRÖKIND

Majbritt Johansson. Brita Wil;;;;_
8r-

" C o nt aine rfö ti q 
"iåg#: 

I I(y rk olt ö r en i l(innea e d
"En ovanligt bra och vettis in-

sändare i FT den 6 april" konsta-
terar hålsovårdschefen Rolf Asp_
lund den g april om indragningen
åv contaners i mindre tätorter.

Vad menas? Det luktar väl dis-
kriminering (skit)? Är Asplurid
stadsfrälst? Då kan det .1u vara
svårt att förstå att det även finns
stora tätorter som t.ex. Kinn-
arp/Slutarp. Dår ligger Sveriges
största kontorsmöbelfabrik
Kinnarps Kontorsmöbler. Falkö-

40-å,rsjubilerar
- Kinneveds kyrkokör har hållit
årsmöte och kan visa på en fortsatt
god verksamhet. Kören har fått ett
nytillskott på 3 medlemmar och an_
talet medlemmar är nu 20. Körle-
dare är Margareta Thor. Kören
har haft 35 körövningar, medyer-
kat i Kinneveds kyrka vid 15 euds-
tjänster och i Vårkumla vid 2.
ä_venså. vid en gudstjänst i Axtorps
lörsamlinslokal. Musikgudstjänster
har hållits Reformationidagen, en_ligt anglikansk tradition
hergonadagens k"ar, ."-?:l.1ll; WnoV$arrdr Lur . 

Wrf 
.

"I{ör ja bli,r brs, i rni t&, d& ska bröltopet stö', sjunger herxqma ftn damerrw sim iurigt udnter pö d,enna högtid,ti,ghet.



IIrasehen var
o

mimun€ew honda
i#ff*'*,t"f:' :r:l;i'l' *:

En svår olycka kunde ha intråf"
fat vid l9-tiden igår kvåll i Slut
arp. Men tack vare en uppmårk
sam invånare hånde ingentingi
Rälsbussen kunde passera fritt. i

Fem minuter innan rälsbussen-
skulle passera såg Slutarpsbon att
tre barn i,10-12 årsåldern som'up-
pehöll sig vid spåret, hade lagt
fem, sex stora stenar på rälsen.
Barnen försvann därifrån och
Slutarpsbon gick ut på spåret och
tog bort stenarna. Strax dårefter

kom rålsbussen.
- Det är en bank just vid den

hår platsen och rälsbussen hade
sannolikt spårat ut och slagit runt
om stenarna hade fått ligga kvar'
berättade Slutarpsbon för FT.

Han tog kontakt med FT om det
inträffade, som är niYcket oroväc-
kande.

- Man måste fiirsöka förhindra
att barn gör på det här såttet. Ste-
nar på rälsen är farliga och orsa-
kar svåra olyckor, säger han.

ft13 t-'t\- t)6

Medtag ej aafalt
till hyrkan!

Nu har Kinneveds kyrka fått problem med av-
fall. Vi kan alltså skriva ett nytt kapitel i conta:
inerstriden i kom'rnunens tåtorter. Kyrkorådet
konstaterade vid sitt sammantråde i veckan att
avfallshähteringen vid kyrkogården i samarbete
med Lastbilscentralen fungerat utmårk( i
måirga år, men nu har blivit ett problem då iIIe-
gal tömnins av trådgårds- och hushållsavfall fö.
rekommer sedan kommunens container dragits
in, Även vid Frökindsgården - ålderdomshern-
met - har man mårkt att privatpersoner använ-
der den dår utplacerade containern.

Kyrkorådet diskuterade olika åtgärder, men
bordlade frågan tills nåsta sammantråde. Man
förvåntar sig att de kommunala myndigheterna
tånker om.

Allmånheten är atltid vålkommen till kyrka
och begravningsplats, men ej medf<irande iråd-
gårds-,eller hushållsavfall, säger rådet i en kom:
rRentar till FT' 

fist -'Dq - | 3
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VI ERBJUNHR!
Morrtt'ring1 r) t'(,1). av: lrii1g1r-rirr.
rrrrr. sJ<ors1.e-nlrr. {iirrster. tal<, ka-
kelLrgrlrr'. (lrrr. o tilllr,r'gtln, nr.lt.-
uirrg. rniilnirrg s;rrnt r.it.trirrg;rr. o
li:r sl;rr' :rv llyqg;1'111"i111'

l]qrl. OirJ5i50'l l(l korrlor.
5i),1 1|,1 irustad.

MO-aårmöte
i Vårkumla
IOGT-NTO i Kinnarp hade

härom kvällen sarnlat ett 35-tal
medlemmar till vårmöte i Vårkum-
la bygdegård. Kommitt6n för kväl-
len hade smyckat lokalen med
vårblommor, ris och påskpynt.
Ordf kunde hälsa några av de allra
äldsta medleömarna, tillhörande
föreningens fina programgäng på
3O-talet, särskilt välkomna.

Vid förhandlingarna rapportera-
des från distriks- och kretsårsmöte-
na samt att studieresa till Väster-
botten i augusti redan är fullteck-
nad. Nästa möte blir tipsprome-
nad.

Kommittdn bjöd på kaffe med
smörgås och hembakta kakor. En
av de äldsta medlemmarna, Åke
Ung, tackade för det varma väl-
komstmottagandet och uttryckte
sin glädje över att få vara med ef-
ter 50 år och känna samma hårlisa
kamratanda som på den tiden når
han arbetade i föreningen. Han ha-
de på ghrund av avflyttning från
orten ej kunnat deltaga sedan.

Tillsammans med John Karls-
tedt, ytterligare en av de gamla
kämparna berättade han gamla
minnen från revy- och teaterverk-
samheten på 30-talet som de båda
arbetat mycket med.Åke Ung
sjöng även gamla schlager som han
mindes från den tiden.

Det var två fina humorister som
forgyllde kvällen. Då den ena nyli-
gen fyllt 75 år och den andra skulle
fylla 70 år gratulerades de hjärtligt
till sina högtidsdagar med sång och
blommor. I 'i tt ; , e.. ,l -. ,

' te. - r t )

ffi#$ffiätr
Så, hcir lå.g stenarna på, spå.ret. Hfude de legat dcir niir rrilsbussen kom, h.ade
den antaglr,gen spå"rat u't' , och krasclt en hs"de uartt ett faktum.



Föräldraattityden till sprit och
ungdom har ändrats. Håller för-
äldrar på att bli mer observanta
på sina ungdomars förehavanden
och de faror som tidigt alkohol-
bruk för med sig eller är det anti
propagandan i skolorna som nu
gör verkan. En liten men dock
märkbar ändring till det bättre
har konstaterats.

Alkoholinformation gavs i
Kinnarps skola i'rnåndags kväll,
dit både elever och föråldrar in-
bjudits. Hem- och skolaförening-
ens ordförande Jan Brisbo, som
välkomsttalade kunde glädja sig
åt många samlade. Efter vis-
ningen av filmen "Skål och vål-
kommen" delades de närvarande
i grupper för att sinsemellan dis-
kutera filmen och för att försöka
hitta svar på en del frågor om or-

saker till alkoholförtäringen m.m.
I samband med redovisningen
skulle man diskutera vidare.

Rektor Per-Inge Carlsson be-
rättade om giorda undersök-
ningar och enkäter och var av-
giort glad för den lilla positiva
ändringen man hittills kunnat
skönja, men manade samtidigt till
fortsatta ansträngningar. Ställ
krav på era barn och ungdomar
- tillåt ingen alkohol! Det kravet
vill också många ungdomar ha
från sina föräldrar - det är lätt-
are att själv såga nej då. Kamrat-
trycket år hårt det vet man, men
medan de starkare klarar sig
från den perioden med blotta för-
skräckelsen blir de svagare kvar
med sin flaska. Men det är inte
bara kamrattrycket som gör att
ungdomarna dricker. De har god

förebild i vad föråldrar gör och
de diicker för att få samma effek-
ter på Aina fester - dn mera upp-
sluppen tillvaro. Men visst kan
man skratta och ha roligt utan
sprit! Skoldanser på senare tid
har kunnat hållas spritfria tack
vare de krav man haft på absolut
spritfrihet. Man har inte tillåtit
ens den minsta lilla ö1. De som
druckit har blivit portförbjudna.

På Per-Inge Carlssons fråga,
främst till eleverna, om skolan
gav tillräckligt med information
om alkohol, svarade barnen att
de ville ha mer prak{isk informa-
tion och lite mer avskråckande
fakta. Kanske kunde 5:orna och
6:orna få rnöta människor som ti-
digare missbrukat alkohol och
som nu ville varna barn och unq-
domar för det.

ilä Jubil,öum
i Slutarp
Slutarps samhållsförening firar

på söndag S0-jubileum i samband
med årsståmma i l.okal Frökind.
Föreningen hår genom åren ar-
betat med stora och små sam-
hällsfrågor och har därigenom
varit en viktig länk meilan den
enskilde och kommunens beslut-
fattare. Vid jubileet kommer en
historik att föredras som är för-
fattad av Gustav Gustavsson och
Båsse Johansson. Britt-Marie
Stridh medverkar med sång och
Roland Nilsson, Floby, visar sina
vackra naturbilder. Det blir vida-
re diplomutdelning, film för bar-
nen och en hel del annat smått
och gott.

En av samhällsföreningens
starke man genom tiderna var
Evert Sand6n, som var mångårig
ordf och fram till sin död för 2 år
sedan en verklig förespråkare för
föreningen. Jubileumsårets ordf
är "Bengt i affärn" med efter-
namnet Samuelsson, skrivkarl
Elof Rehn och kassaförvaltare
Sven-Olof Johansson.

FT gratulerar jubilaren!

FRöKINT}Iqq-a
O[fen fön höcken"

I långfredagens gudstjänst i Lo-
kal Frökind kommer ett sneciellt
oflfer att upptas. Pengarnå skall

- helt användas till inköp av böcker
för bibliotekets räknig.

Efterlom bibliotekets anslag är
kregränsade, kan man inte köpa in
så många böcker med kristei inne-
håll. Eårför vill frikyrkogruppen
göra en frivillig insats.

när det borde finnas större och
mindre servicebetonade belopp att
dra in.

Vid valen så omvaldes styrelsele-
damöterna Arne Andersson och
Håkan Silvander, kvarstående le-
damöter är Inge Eckerlid och Elof
Rehn samt Bo Johansson, den sist-
nämnde omvaldes till styrelsens
ordf. Anders Andersson och K-G
Johansson omvaldes till supplean-
ter, där Frank Hemmingsen, Val-
demar Svensson och Sven-OlofJo-
hansson kvarstår, Den sistnämnde
förordad av lånsstyrelsen.

lr.urndiskussion efter filmen "Sk&I och ucilkommen". Ntirmast på bttden fr.u. iir Birgitta
Ekelund., RoIf And,ersson och Helen Lind,ström.
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Yädföreruirgen riktar ,r/t-sl

skarp kritik
mot c otttainerind,ragning
Kinnarps-Slutarps Vågförening har haft årsmöte i Lokal Frökind. Efter val av olika

funktionärer, diskuterades bl a containerindragningen, som för Vägföreningens vidkom-
mande medför stora problem. Föreningen har under våren, somryraren och hösten anställt
parkarbetare, som ska se till så att samhållenas grönområden hålls prydliga. Men var skall
giräs och rense tippas? MöIet menade att politiker. och tjänstemän tagit beslut över huvud-
ena på många kommuninnevånare och det är mårkligt att valda ombud kan handlägga ären-
den på det här sättet.

Aktioner pågår nu i Slutarp och så kommer skarpa protester från illegala tippar på att växa fram t

Kinnarp mot beslutet att dra in invånarna att tillställas kommun- samhällena. Det kan inte vara rim-
containers och enligt vad vi erfar, styrelsen inom kort. Redan håller ligt att göra containerindragningar


