
Ifuarp fixar spänning
Einn iir d,et
im,te |r,ört!
Det hiir var vad div. V Södra Skarahorg be-

Frövdei Vad då undrar ni? Jo, Kinnarp vann
nämligen på Kinnemo över serieledande Tom-
ten med hela 4-0 efter 1-0 i paus. Kinnarps se-

ger gör att det blir liv i den här serien igen. Nu
skiljer det bara en poäng mellan Tomten och
Kinnarp. Hade Tomten tagit hem båda po-

ängen då hade väl det varit kört. Tomten hade

då lett med fem poång till Kinnarp och med
fyra till FBK.

Kinnarp tog sig ett rejålt tag i
kragen e{'ier förra förlustmatchen
mot Mullsio rned 4-0.

- Var:rt fJrsvarssPel funqe-

rade till hundra Procent idag,

konstateradc Uno Carlsson i

Kinnarp.
- 4-0 var missvisande siffror.

Efter deras 2-0-mål var vi tvung-
na att flvtta uPP sPelet och det
gjorde att clet blev luckor i bak'
menade Lennart FiliPsson iTorn-
ten.

Når Tomten {iYttade uPP sina
positioner tog m":n faktiskt tag i

håndeisema men tnan skaPade
fiirr':inanrvart lite framåi.

- Vi var otroligt lunna i arnial'

l:l idag. kor::tai":iad: Lelnart
\-: mr;t ' ,.r t:' ':' tln{d i v.'r: .tt-
i;: iirsnr:1.
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- Vi hade otur vid det målet.
Bollen gick under Leif i målei'
konstaterade Lennart i Tomten.

o Straff
Efter drygt 20 minuters sPel in

på den andra halvleken fick
Kinnarp en straffsPark. Göran
Johansson slog bollen såkert i
mål och 2-0 var ett faktum.

Samtidigt med straffen inträffa-
de en tråkig händelse för Tom-
tens del. Olle Sääf kom ned snetl
och tvingades uigå.

- Vi får hoPPas att det inte år
alll för allvarligt med Olle' Ho-
nom har vi riei'lniiivt inte råd med
al{ r:nd*rr ar.t i;'r m:nlr
mai:cir,:r, s;r Lenn;iri.
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upp till ledande Tomten, men gift. men å avrdra sidan har Tom-

u"o a. ganska tveksam inför ten också en svår bortamatch'

ibrtsättnrngen: Vreten står nåmligen i tur för

- Vi har Trädel bortu i näst: Tomten'
match och clet år ingen lätt upp- JONAS SKOLD

Tomtens Tommy Odh och' KtnnarPs
kamp ombollen.

De äldres resa från Kinne-
ved den 16 juni gick denna
gång till Levene kYrka, där
kyrkoherde Bengt Kullenberg
mötte upp och höll en kort an-
daktsstund. Efter andakten
höll Birger NYberg från Hem-
bygdsföreningen en historik
över Levene kYrka, vars åldsta
del härstammar från 1060-talet.
Det var provinskungen Stenkil
,o* u". varmt religiös som På-
började byggnationen av kYr-
kan men på grund av sin död

1066 frck han ej se den färdig.
Kyrkbygget färdigställdes av
efterträdaren Håkan Röde.

o Paul Nilsson
Bland prästerna i Levene

har varit hovPredikanten Paul
Nilsson, som en tid ver kommi-
nister i Levene. Han startade
omkring 1900 Levenekören,
som en tid bestod av 300 sång-

are och var På sin tid mYcket
berömd kör. Kören sjöng bl a
för tyska kejsaren På Håkan-
torps station. då han var På
väg till kunglig jakt På Halle-
och Hunneberg.

Även Kungsgärden och Le-

vene äng beskrevs. Efter kaf-
feservering På Kungsgården
fick resenärerna göra besök i

fornstugorna med dess sam-

lingar. Vid kaffesamkvämet
uppenbarade sig även Levene-
konstnären Bertil Johansson'
som inbjöd resenärerna uPP

loftet där han förärade var och

en en smörkniv med mottaga-

rdns namn och ordet Levene
inristat med elPenna' Han hä-

de en stor samling av de be-

römda Levenehästarna till salu

och de hade strYkande åtgång'

o Äldst
Trots regnet som infann sig

Iagom till besöket i Levene var

deltagarna i resan mYcket nöj-

da och föga hindrade av reg-

net. Som tidigare uPPvaktades
äldsta manliga och kvinnliga
rösenär med blommor och det

var den här gången Karl Wil-

helmsson, 91, och Edit Anders-
son, 92.

Deltagarnas tack framfördes
av Martin Ahl. 51 Personer och

4 ledare deltog i resan.

Resa med de äldre
från Kinnarp zp/a-n'
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Gustau Gustoosson i Sluto;rp har i många å,r fört en kamp för att beuara band.elen
Falköping-Landeryd. Hcir ses Slutarps "kommuntkationsminister" Gustau ti.Lt-
sanlrnarns med, några ur d.et yngre gard"et, som giirna i, framtiden utII &ka tåg.

ät arrangemanget. Det spe-
lades fotboll mellan Slutarps
småknattar och småflickor -- knattarna 1-0 vann - med

" mål av unge herr R,ehn - och
'. kön till ponnyridningen var

, lång. Chokladhjul, pilkastning
och straffsparksläggning var
några andra attraktioner som
bjöds innan det var dags för de
'unga att åter hoppa upp på de
lövade vagnarna och åter-
vända tiill startplatsen vid
Samuelssons.
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När tio sekunder återstod av div
Vl-mötet mellan Edsvära och Slut-
arp på Edsvallen kvitterade hem-
malaget Slutarps l-0Jedning. Det
var ingen orättvisa som skedde ef-
tersom Edsvära under långa stun-
der. hade ett rejält grepp om
matchen. Laget uppträdde dock
ofta väl hårdfört och överskred
gränsen för dei tillåtna utan att do-
maren Jan Rundqvist fann anled-
ning att ingripa. Han var direkt
svag och missade alltför mycket för
att ens komma i närheten av ett
godkänt betyg.

Tony Skoglund gjorde Slut-
arpmålet efter 18 minuter och för
kvitteringen svarade Mats Jakobs-
son som inte bara var sitt lags bås-
te utan också planens dominant.
Slutarpslalet visade upp stresspel i
för många situationer och för-
svarets . awaktande medförde
mårila gånger onödiga farlighetei.
Mycket duktig var målvakten Ste-
fan Pettersson.

It9; - €/'jr- BÅssE

Kampen går vidare. Och i
det här fallet gåiler det för att
få behålla och utveckla bande-
len Falköping-LanderYd. I
dagarna har en intresseföre-
ning bildats "Bana för fram-
tiden" och föreningen har etl :

20-tal medlemmar. Samtidigt
har man tagit fram en affisch i
fyrfärgstryck som ritats av

Kjell Walter i Dalstorp, en av
styrelseledamöterna i fdr-
eningen. Avsikten är att påver-
ka alla berörda myndigheter
för att man ska bevara järnvä-
gen Falköping-Landeryd. För-
eningen är ännu bara i start-
groparna och de som styr och
ställer har hemvist krine Ulri-
cehamn. RolfEnander i Vegby
är ordf. Medlemsavgiften är 10

kr per år och om man samti-
digt köper affischen, så blir 

I

medlemsavgiften rabatterad
med 5 kr. alltså kostar det 30
kr att få aflischen och samtidist
bli medlem i Bana för fram-
tiden. . Slutarps IF har sedan några

år tillbaka tagit upp traditionen
att fira midsommar på Tånga-
vallen. Det kom mycket folk
för att roa sig på midsommaraf-
ton, men oturligt nog inleddes
I'estligheterna med en kraftig
regnskur, som medförde att

Bengt Fransson och F{åkan Sil-
vander fick airbryta dansen
kring midsommarstången.
Småningom tittade solen fram
igen och då plockade Magde-
br,rgaina Tiäm d-ragspei oeÄ-
fiol och gav sommarstämning

Mid,sswl'rt ff r p& T å,rzE&rJ&,
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Magdeburgarna med dragspel ach fial gav sommarstritnning på Tå,ngat:allen.. Fr.u:
Euald Karlsson, Ar.el tsrenklert, Jokn och Gunnar Kadsson samt Paul Lund,h.



Annu oklart orn tjänst
o

i Asarp och Slöta
I månadsskiftet juni -juli slrall representanter

för Domkapitlet och re-
preseltanter för kyrkorå-
det i Asarp tråffås för att
diskutera hur man skall
förfara med den .lediga
kyrkoherdetjänsten i
Asarp.

Inte heller vid torsdagens
sammanträde tog Domkapit-
let alltså ställning till hur
tjänsten i Äsarp skall ledig-
förklaras - som ordinarie el-
ler som vikariat. Vid -förra
sammanträdet beslöt Domka-
pitlet överlämna frågan om
pastoratsreglering för Hössna
till Kammarkollegiet för ut-
redning.

Kinneveds pastorat, där
det också är aktuellt med le-
dig kyrkoherdetjånst efter
S-E Hagnerud diskuterades
inte vid sammanträdet efter-
som Domkapitlet. ännu inte
fått formellt besked om FIas-

neruds utnämning i Stoct-
holm. Men Kinnäved kom-
mer näturligtvis upp till dis-
kussion en sammanslagning
av de båda tjänsterna, hur bli
följden av en pastoratsregle-
ring.

r Slöta-Yllestad
Samma förhållande kom-

mer att uppstå i Slöta - Ylle-
stad, där Slöta åter kommer
att ledigförklaras - ännu har
dock inte besked kommit
från regeringen efter Ström-
qvists begäran att utnäm-
ningen skall tas tillbaka. I
början på nästa år blir också
tjänsten i Yllestad ledig.

När församlingarna är in-
blandade i e.ventuell pasto-
ratsreglering tillsätter man in-
te ordinarie tjänster utan va-
kanstillsätter.

o 2000 i pastorat
Bakgrunden till eventuella

sammanslagningar är dä reg-

hur stort ett pastorat för vara.
Minst 2000 personer säger de
reglerna och det betyder för
de flesta stift en eller två för-
samlingar. Men Skara stift
skiljer sig från övriga stift i
landet genorn sina många
små församlingar och här be-
tyder 2000 personer oftast
6-7 församlingar. Särskilt i
Falköpings kontrakt är pro-
blemen med små för-
samlingar storä.

e Ekonomin
Anledningen till riksda

regler är .ekonomin. Det blfi'
orimligt dyrt för små för.l;
samlingar med egen kyrko -
herde och kyrkomusiker. I
dag får små församlingatr
hjälp genom en utjämnings-
fond men man börjar ifråga-
sätta om inte stora för-
samlingar skulle behöva st,öd
därifrån bättre än småför-

Slutarp
tlueroyaawt
Lokalderbyt på Tångavallen

mellan Slutarp och Kinnarp i tors-
dags slutade med SlF-seger, 2-1.

Slutarp chockstartade -och hade
redan efler fyra minuters spel tagit
ledningen med 2-0, elter mål av
Tony Skoglund och Roger Anders-
sci n.

Under resten av den första halv-
lcken visade båda lagen upp ett
bra mittlaltsspel. I an[allsväg var
rloek Slutarp nägot vassare.

I dcn andra halvleken kom
Kinnarp mvcket starkt och kunde
reducera till 2-l genom Thomas
Westerberg. Just Thomas Wester-
berg var for övrigt Kinnarps bäste
spelare.

Blancl Slutarpsgiabbarna kan
nämnas Rogcr Andersson. Tony
Skoglund, Ove Karl6n.och Stefan
Ekman. . l*1.(i -c,(.-#i

f)ramafik
i Trädet

Det blev dramatiskt värre i
onsdagskvällens grannderbv
mellan Trädet och Kinnarp. TrL
minuter före slut hade hemmala_
get 2-l ledning. Som vändes till
seger för gästerna med 3-2. Bol_
len rullade alltså än en gång
Kinnarps väg - åven cirh det var
motigt större delen av matchen.
Ja, egentligen var det bara fem,
tio sista minuterna som det blev
lite rejål fart på kinnaprsspelet,
med åtföljande fina målchanser.

Matchen i övrigt bjöd på en
mycket spelmässigt framgångsrik

'första halvlek av Trådet. Men
halvlekens enda mål gjorde
Kinnarp efter hörna i tjugonde
minuten. Göran Johansson at_
tackerade. målvakten efter hörn-
inlägg av Tomas Westerbers.
Trädets bästa chans var en stolp_
träff i 35:e minuten.

I andra halvlek kom välfortlänt
Trädet-kvittering efter en kvart
genom Morgan Emanuelsson och
ledningsmål av Kjell-Åke Gus_
tavsson efter 28 minuter. När så
klockan började krypa in mot
slutvarvet så vaknade Kinnarp
med kvittering av p-O Wesrei-
berg och segermål av brodern
Tomas efter skarvskott av "Lolo"
Jansson.

Det var synd om Trädet - oav_
gjort skulle laget naturligtvis kla_
rat av, men det blev virrigt i för_
svaret i slutet. Nils-Erik Daniels_
son var en av planens främste
aktörer i ett hemmalag som rakt
genom kämpade så att skiortorna
var dyblöta. Tommy Fredriksson
var kvällens Kinnarpsess i ett lag
som spelade lite dagen efter -
möjligen satt framgångarna från
Tomtenmatchen kvar i kroppen.

Domare och linjedomare fun-
gerade inte tillfredställande. och
nog tycker man att rutinerade
Per-Ola Bynander från Borås
borde varit mer vaken när linie-
kollegorna vinkade. I övrigt var
det långa diskussioner oÅ Z-Z
målet. Vinkade linjedomaren för
offside eller signalerade han för
mål? Ja den frågan ventilerades
hos många Trädetsupporters i
eår kväll. '- !--' "' -"| 
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samlingarna. S.L.

S1öldgods
&terfunnet

Vid ett inbrott i Hem- nor.
och fritidslagret i Slutarp En del av det stulna
under veckan. tillgreps bl godset har återfunnits,
a tio luftgevär, kikarsik- och polisen hyser gott
ten. knivar och sport- hopp om att även åter-
artiklar till ett samman- finna resten av det stul-
lagt värde av l0'000-kro- "!--r-2&l:'21a-!



Torsdagar de

Fritidsgård på srrrnmaren
når harnerr år i simsholan

sommarlovet, i varje fali om
de bor på landet.

Bo Svensson håller med,
men det Iinns inga pengar till
verksamhet, bara lokaler och
personal. Och äldre ungdo-
mar kräver underhållnine el-
ler kanske utlärder o* d"
skall komma till fritids-
gården. Därför vore det föga
meningsfullt att omptacera
fritidsledarna tiil kvållstid el-
ler helger, då tonåringrna be-
hövde aktiveras.

Hrir, i simskolan,.finns barnerL sam inte rir intresserad,e au kommunens fritid,sakti-
uiteter pö. sontmarlouet.

Kommunen fritidsförvaltn in g har u ngdomsgården
i Slutarp öppen just nu. Men det komrner inga tre-
sökare. Tre fritidstedare sitter och vantrivs och har
t.o.m. försökt leta barn och ungdomar för att få be-
sökare. Det är tredje veckan gården har öppet och
den har åven öppet tre veckor i augusti. Samtidigt
som gården har öppet pågår simskolan - och dår
finns barn.

Är det inte eft våtdigt slöseri med pengar, undrar
man i Slutarp. Att ha frifidsgård på landet när alla
sommarlediga ungar vill vara ute - det rnåste gått
snett i förvaltningen i stan. Kan inte fritidskontoret
samordna och notera att gården år öppen sarnma ti-
der som simskolan?

Ja, varfrir hai det blivit så hår?

ite$,4r1
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Öppethållandet i Slutarp är
ett experiment, säger fritids-
gårdsföreståndare Bo Svens-
son, ett experirnent som fi-i-
tidsnämnden ålagts av politi-
kerna, som inte tycker att det
är rättvist att bara centra-

lorten har aktiviteter för barn
under sommaren" Från bör-
.jan var det meningen att två
orter i ytterområdena skulle
ha öppet men det stannade
vid Slutarn.

Experimentel får vi:;a om
det 6nns behov av öppethål-
lande, sägcr Bo Sveresson.
Finns inte beliovc::" f?ir vi läg-
ga om verksamireten iill nås-
ta sommar, omI'öldela r-r:sur-
serna så atf vi hal aktiviteter
elär de behövs. { augusli kom-
rner vi dock ir{1. ira öp*ret i
Slutarp som plalerat.

Hade det inie vari'!. irättre
al.i satsa på verksamhel för
:-onåringarna, dr: yng|u svs-
selsätler sig !;iil siälva på

FullsttindLgt neningslöst att sitta hrir och utinta på
barn sotn znte kom.mer, stiger Katarina Anderssert
oeh Art rta-Le rt tt Suenssorr.



Simskolefinal
Kommunalrådet Erik

Anclersson ageracle Pro-
motor när simskolan vid 

'

Odenbadet i lredags höll
högtidlig avslutning.
Sammanlagt har ungefär
350 barn deltagit i simun-
dervisningen och 520
simprov avlagts.

Högtidligheterna inleddes
med att ett I'emtiotal märkes-
tagare promoverades med lö-
vad krans av Erik Anders-
son.

- Det är utomordentligt
bra att simskolan varit så väl-

/besokt, sade kommunalrådet

/ o"h uPPmanade till fortsatt

' förkov.a.t.
Dårelier foljde en vat-

tenpolomatch mellan några

elevent.':'iqnan ett livrädd-

ninesförsök demonstrerades
på en plastdocka'

Ett populärt inslag i Pro-
grammet var sedan en stafet-
tävling på luftmadrasser.
Som final visades Prov På
vattengymnastik.

Simlärare under den gång-
na treveckorsPerioden har
Christer Runesson, Herbört 

"'
Nordh och Hillevi Oscarsson
varit.

Mårkestagare:
Guld (kandidaten): Stefan

Karlsson, Per Brisbo, Carina Jo-

hansson, Monika Blomdahl, Ulri-
ka Jarlssgn, Patrik Carlsson, Su-

sanne Lindgren, UlriRa Svens-

son, Kent Lindström, Sofia Dah-

lålv, Fredrik Arwidsson, +t"
Bergman, Eva Helander, Asa

Hultin, Patrik Josefsson, Nina
Kannius, Magnus L.agesson, He-
len Lindström, Annika Svensson,

Kenneth Johansson, Fredrik Jo-

hansson, Jeanette Andersson,
Jessica Carlsson, Robert RYlan-
der, Bjarne Skoglund, Susanne
Strandberg, Anneli Freiman,
Marie Almdn, Pia Markrud, Ag-
netha Ahlin, Pia Carlsson, Marie
Bergljung, Dag Rhenstedt och
Charlotta Karlsson.

Jårnmagistern: Maria Joels-
son, Anders Andersson, Monika
Blomdahl, Per-Johan Äseskog,

Anders Arwidsson, Henrik
Claesson.

Bionsmagistern: Sofia Jarls-
son, Ulrika Jarlsson, Anders Ce-
der, Annika Callenvik, Anders
Arwidsson, Henrik Claesson.

Silvermagistern: Karin Tor-
stensson, Maria Hagnerud, Mor-
gan'Eriksson.

Guldmagistern: gtllrica Jo-
hansson. Sophiä fDanielsson,
Magnus Thor.
i.: .-i.:fi-.-,.

Kinnarpsbor som båda eröurat guld'magis-

us Thor och Ulrica Johansson-

Lars östinllet
för Blror '. o o

Nu byter Slutarps kvarn- ägare. In i rörelsen går
Lars Saltin 30 år och nu får bönderna fortsättnings-
vis hålsa på "Lars i kvarna" istället föi "Bror i kvar-
na.'

Slutarps kvarn byggdes 1910 öch har genoni.åren
moderniserats. Den nye äggren har en gedigen
kvarnuttlildning bakom sig oih har förutom tedre-
tisk skolning praktiskt verkat i arbetsledande roller
på såväl Axa som Kungsörnen.'-

JATTE-
SYAMP

Den hör jötte-öggsvam-
pen hithde Erik Strand
i sin tröEgård.

En äggsvamp i kollossalfor-
mat.

Det var vad Erik Strand på
Viktorsgränd i Slutarp hittade
når han klippte gräset i tråd-
gården, häromdagen.

' Svampen växte vid en jord-
kållare i skuggan av etl träd.
Och där hade den tydligen
trivts, för når vi kontrollvägde
den visade det sig atl den jåtte-
liha svampen vägde lO?5 gram.

De'ni!

SOMMAR.
VERKSAMHET
Sommarverksamhet för er i
Kinnarp-Slutarp. Barn i åldern
7-12 är: Vi har verksamhet för
er'vid fritidsgården i Slutarp
varje vardag utom onsdagar
mellan kl 10.00 15.00: Vi startar
den 2817 och håller på 3 veckor
framåt. På onsdagar
19.30-22.30 är det ni över l2 år
som är vålkomna.
FBITIDSKONTOBET

w?w..!

Lars Saltzn och Bror
koarndgare t Slutarap.

Johansson - ny och gammal

,l,#,

ft
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o--Vit fläck
Slutarp var för Lars eri vit

fläck på kartan, men när han
läst annonsen om en ledig
kvarn och dessutom fått fin
kontakt med Bror,*så började
han närmare utlorska orten
och fann att det var värt att
satsa på Slutarp.

- Det blir naturligtvis käm-
pigt under några år, men jag
hoppas att det ska "gå runt"'

Lars vill dessutom informe-
ra om att han i säljhänseende
går över till Västsvenska
Lantmäns produkter - han
kommer dessutom att till-
handahålla olja och drivme-
del för sina kunder.

o Fritiden
Når väl kvarnhjulen börjat

=nur.ä Jå-aän"aet tååkas att
Lars dyker upp som fotbolls-
spelare i Slutarps IF. Han,
har ett förflutet i RackebY i
sexan. Håller sig i form ge-

nom att åka VasaloPP På ski-
dor och cykla Vätternrundan.
Väntar nu på LidingöloPPet
när nu Vansbrosimningen
blev inställd. Lars siktar På
klassikerdiplomet och för att
få det, hjälper väl knaPPast
ett intyg på att han kan gå i
skäppa - både framåt och
bakåt. .

När vi noterar det här om
idrottimqtion, så bör vi också ,

passa på att nämna att sambo
Inga är helt förtrollad av le-
ken med läderkulan. Hon har
spelat i. tvåan för RackebY,
hon har representerat Kål-
landsö och Södertäljelaget
Pershagen. Men det har väl
KIF noterat. . .

r Välskött
företag

"Bror i kvarna" har gjort
sitt. Han lämnar över ett väl-
skött företag. som många
'Slutarpsbor fått se exPandera
genom åren. Det har varit sli-
tiga år i kvarnen - de-norma-
la arbetsdagarna har 'varit
lätt räknade, men Bror har
funnit glädje i sitt arbete och
kundkontakten har varit en
stimulans.

r Historia
"Bror i kvarna', - det har

han inte bara varit för Slut-

artrsborna utan för en stor
kundkrets På FalbYgden'
Kvarnen i SlutarP bYggdes

1910, ritades av Skövde Me-

kaniska och bYggdes av Al-

fred Johansson i ÄsarP' Rö-

relsen drevs först kooperativt
av ett aktiebolag, där härads-
domare Alfred Johansson i
Hallagården var en av pådri-
varna, men själva driften vid
livarnen sköttes av Axel
Karlsson och hans tre söner
Sven Arvid och Bror.

Brors far Oskar drev kvar-
nen från 1933 till 1943 till-
sammans med Ragnar Jo-
hansson och Viktor Petters-
son. 1943-63 var Oskar själv
ägare med bröderna och sö-
nerna Bror och Göte som ar-
rendatorer 1957-63. Från

år sedan var e n stor inves-
tering.

o Om kvarnen
kunde tala

Kvarnen har genom åren
varit en samlingsplats - och
mötesplats för många odal-
män på Falbygden. Där har
man väntat under kortare
och längre perioder för att få
mala sin säd. Våder och vind
har varit samtalsämnen, men
säkerligen har också andra
mer väsentliga debatter
diskussioner ägt rum i kvarn-
kammaren,

Visste ni förresten att Kin-
neveds första elmotor från
1917 står något dammig i en
vrå. . . ?

f

Text: Båsse .,-hansson
-63 och fram till nu har,Bror Bilder: Dan ]\ilSSOn
svarat för ruljangsen och det--
har varit en mycket expansiv
period, där mycket har hänt
inom kvarnen. Den stora Ia-
gerlokalen - byggdes för tio

Lurs efier Bror
iSlutufps lffiutrr

tblV-51.

Slutarp har kvarntradition
och den ska Lars Saltin - ny
ägare av Slutarps kvarn -
försvara. Efter 48 år, 3 måna-
der och några dagar så har
"Bror i kvarna" siktat fär-
digt. Han ska bli en glad pen-
sionär, men för den skull inie
helt slå sig till ro. Bror är glad
att unge Lars, 30 år, för
kvarntraditionen vidare
han är också glad att den nye
kvarnägaren lärt sig att gå i
skäppa och därmed ser till så
att ytte4[gare en tradition går
vidare. . .

o Kvarnskolan
- god grund

Lars Saltin år skaraborga-
re. Född och uppväxt i Ma-
riestad, där Kvarnskolan un-
der tre år gav honom en god
grund att stå på. Närmast
kommer Lars från Södertälje
och Kungsörnen, där han
som kvarnmästare och ar-
betsledare hade stora uppgif-
ter inom branschen. Dess-
förinnan har han inom yrket
iobbat hos Västsvenska och
Axa kvarn i Göteborg, men
har på sätt och vis hela tiden
letat elier "vägen hem".

- Jobbet hos ett storföre-
tag som kvarnmästare och ar-
betsledare var betungande
rent psykiskt och det gavs in-
ga tillfällen till kontakt med
kunderna. Def tr1öt'rnest jobb
i laboratorium och med siff-
ror. Det här blir något nytt
för mej och jag ser verkligen
fram emot att få möta månni-

skorna i bygden.

o Brödsäd
Lars välkomnar böriderna

.att åter komma till kvarnen
ochrmala och dessutom sker
försäljning av foder, gödning
och utsäde.

- Jag kommer också att
sälja brödsäd för malning
(bakmjöl) och det är inte
minst viktigt.
' Bror i kvarna ställer upp

som hjälpkarl och.ger goda
råd under en övergångspe-
riod.

ililj
iliii

Lars Salti,nbyter au Bror Johansson i. Slutarps kuarn.



Lön tötö'öii g&I
Gustav Gus-

tavson, känd pront i
Slutarp, och bl.a.
förkämpe för att
järnvägen Falkö-
ping-Landeryd
skall få finnas kvar,
är en av de personer
FT:s sommarpatrull
mötte vid besöket i
Slutarp och Kinn-
arp, Gustav ger i re-
portaget sina syn-
punkter på debat-
ten om banan.

sid I3 - t5 Wffi
ffi',i
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SLUTARPS KVARN

Uetemiöl finns nu att köPa.

lnga kemiska lillsatsel.

Välkomna!
Tel. 0515/331 03.

Suen-Olof Suensson- ör bitter. Troligen kommer Slut-
arps.företaget att bli, utestringda fr&n.försiitjning aa nya
Renault-bilar.

ffiffryq

R eruuult-försäljare
tuirtgus upphöru?

Gösta Andersson och Sven-
Olof Svensson har sålt Rena-
ult i Slutarp sedan 1965. För-
säl.jningen har gått bra och 1o-

kalerna har fått utvldgas un-
dan för undan.

För en månad sedan kom
beskedet att Renault över-
låter importagenturen till
Volvo. Samtidigt komper de
svenska . återförsäljarna av
det franska bilmärket att bli
utan nybilar.

Beslutet träder i kraft vid
årsskiftet.

Vad som kommer att hän-
da i framtiden är ännu ovisst.

- Kundeservicen kommer
givetvis att upprätthållas, sä-
ger Sven-Olof Svensson. Men
'hur det blir med leveranser
av 4ybilar är osäkert.

Slutarps Bil och Motor har
sålt ett hundratal nya bilar
varje år. Gösta Andersson
och Sven-Olol SvensSon är
de enda märkesförsäljarna
Tör Renault i Falköpingsdi-
striket.

- Att vi kommert att fbrt-
sätta med bilforsäljning är
klart. Får vi inte tag i nya Re-
nault-bilar. så, {är vi ge oss in
på ett nytt bilmärke.

Helt nyligen var Slut-
arpsförsåljarna i kontakt med
chefen för svenska Renault.
'Han bedyrade att det skulle
vara till gagn om återförsäl-
.jarna endast saluförde Rena-
ult.

- Det är ett.märkligt förfa-
rande att månaderi.före upp-

sägning komma med ett så-
dant uttalånde. Samtidigt
tecknades t.o.m. nykontrakt
med flera återförsäljare i
Sverige. De hann ju inte ens
sätta igång fdrrrän de fick
sparken, säger en bitter Sven- ,

Olof Svensson.

Bilförsäljningen kommer
att fortsälta i Slutarp, men
vilket bilmärke som kommer
att säljas är oklart.

- Helst vill vi behålla Re-
riault,. men avgörandet ligger
helt hos den nye generala-
genten VolvolSLUTARPS KVARN



Gustav Gustavsson:
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- Det är oerhöft viktigt
att vi får ha kvar våra
jårnvågar i framtiden. Vi
har ju inga pengar för att
förbåttra och underhålla
landsvägarna, och järn-
vägen kan avlasta vägar-
na från den tunga trafi-
ken, som sliter hårt på
dem.

- En Ulricehämnsbana
i bra skick kan minska
slitaget på riksväg 46 ge-
nom Atradalen.

Så tycker Gustav Gus-
tavsson i Slutarp, och sä-
kert många rned honom
av dem som bor i Ätrada-
len.

- Järnvägarna sparar ock-
så energi. Godset rullar lätt-
are på räls än på väg.

- Det är roligt att det nu
börjar bli en annan syn på
järnvägens betydelse, säger
Gustav Gustavsson. Antalet
resande börjar öka. Och det
år positivt att underhåll pågår
på banan Falköping - Ulri-
cehamn - Landeryd.

- Har man lagf ner banor
och rivit upp räls och sliprar
då är det svårt att starta på
nytt.

- Skulle järnvägen här låg-
gas ner måste riksvågen 46
byggas om i flera avsnitt.
Men. en sådan utbyggnad av
landsvägen är svår. Det är
helt enkelt för trångt i Ätra-
dalens samhållen. Ddrför är
det extra nödvändigt att ba-
nan får vara kvarjust här.

. Droppen som
urholkar

Gustav hör till dem som ar-
betat för järnvägsnåtets fort-
bestånd. Han har fört fram si-
na tanker i kommunala sam.
manhang, t.ex. i den lokala
trafikstyrelsen i Falköpings
kommun. Han har skrivit ar-
tiklar i tidningarna, bl.a. i
FT, och då dragit fram ortens
tra{ikfrågor i ljuset.

Genom socialdemokratiska
föreningen i Frökind motio-
nerade han på 1960-talet tre
gånger till distriktskongres-.
'sen om att det svenska järn-
vägsnätet borde bevaras i sin
dåvarande omfattning. Sistä
gången fick han hela kong-
ressen med sig.

- Arbetar man för en sak
får man inte tappa taget, sä-
ger han. Droppen kan ju ur-
holka stenen.

, ligger efter. Växtligheten ho-
tar att tränga in. på banvallen.

1 Spårbädden är trots allt bra.
. Kommunerna har uppvaktat

om att banan skall vara kvar.

- Ett problem är att SJ vill
lasta över olönsamma bande-
lar på kommuner och lands-
ting och bara behålla de lön-
samma. Det kan inte vara
rätt mot de bygder som drab-
bas..

o Åt< till Landeryd
någon gång

- Själv har jag åkt mYcket
tåg och tycker det är skönt
attr.åka tåg, . såger Gustav,
som.också har ett tiPs till fal-
oygdsbor och turister som le-

- tar efter utflyktsmål:
- Ta och åk med rälståget

på vår järnväg ända ner till
Landeryd i Småland någon
gång. Banan följer mycket
vackra stråk eenom Atrada-
len och förbi Åsunden. Du får' se bygden från en annan syn-
vinkel är den vanliga. Man
kan ta middagsrast i Trane-.'. mo och Limmared, där det
finns bra matställen. Allf-
såmmans hinner man på en
dag.

o Aktiv
Gustav Gustavsson har fak-

tiskt gått i pension, något som
man knappast kan tro. Han
hör till de ioycket aktiva pen-
sionärerna. Det är viktigt att
man har sysselsättning som
pensionär tycker han.

Gustav har arbetat i Samu-
elssons Affär i 30 år och tidi-
sare i Evert Sand6ns affär i
ålva å.. Fortfarande rYcker
han in hos. Samuelssons nå-
qon timme då och då.
.'- Han är sekreterare nos
Slutarps IF.

Han samlar på vykort,
helst järnvägsstationer men
också stadsvyer med spår-
vagnar eller annan trafik.
Gärna gamla kort. De gamla
vykorten har så mjuka och
detaljrika bilder, tycker han.

Sedan tänker han ordna
sin urklippsarniing, bl.a. om
trafik. Och inte ämnar han
lägga Ätradalens järnvägsfrå-
gq på hyllan. Där finnp det
säkert utryr4pre för insatser
även i framtidg.&, 1r,,1'
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Det d.r roli,gt så. Icinge ui får ha kuar rcilsbusstraftken p& uår bana, tycker Gustau
Gustau.sson.



Det unga Slutarp

Tomas, NIarie, Jesper, Tommg, Owe, DennE, Anders
och Helene hade sunpunkter på samhrillet Slutann.

Medan vi satt under redak-
tionsparasollet i Slutarp kom
ett gäng ungdomar och slog
sig ned för en pratstund. Det
var fina representanter för
det uppväxande släktet.
Visst medgav de lite rackar-
tyg. "men det har nog våra
föräldrar gjort oökså".

Pojkarna och flickorna
tyckte att det skulle vara litet
bättre samarbete i ungdoms-
fotbollen mellan Kinnarp och
Slutarp. Slutarpsborna kän-
.Je sig lite nedtryckta av

Kinnarpsborna, men medgav
att de senare var bättre i fot-
boll. Men om vi skulle vi4rna
över dem någon gång så skul-
le de säga "att det var bara
tur". Slutarps pojklag skulle
spela mot Grolanda härnäst i
"P10 klassen". P10 betyder
alltså pojkar tio år men Slut-
arp hade med två 11-ånngar
peiigare fick man inte vara.
Sommarsysselsättningen an-
nars är cykling, tennisspel, r

läsa böcker och åka till Oden-
badet.
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Fumiljebud,et
När sommarpatrullen hälsade på i Kinnarp var det

en av de varmaste dagarna under sommaren. Vi frå-
gade några kinnarpsbor om de saknade sitt bad. Någ-
ra var besvikna över att "badbaljan" såldes, andra
känske förstod att det nu blivit alltför dyrt med en ut-
omhusbassäng att hålla ordning kring.

Vi träffade Elsabeth Dahlälv intill det privala famil-
lebadet, egentligen en bevattningsdamm. Horl får'åka
med barnen två gånger i veckan till Odenbadet oqh
Falköpings simsällskap och tyckte nog att en badplats

På frågan om det skulle bli
roligt att börja skolan igen
blev svaren lite olika: ja så-
där, jättekul, lite tråkigt. Trå-
kigaste ämnen är matte och
.svenska, mest kul var engels-
ka. det var det entydiga sva-
ret. "Man behöver bara kun-
na tre ord engelska för att
klara sig i England sade re-
presentanterna för det unga
Slutarp: yes, no och I dont
know".

$iTffi&if

står höet oå önskelistan.

"På. begiiran" badade n&gra au bgyngn, Eli,sabeth Dahlö.lu.med Sofia, Per och Ma-



Srorrnamsgrav Vttgeru, b{,ir hättre
på leyrkogården Ki""rnrnerp*Vartffia

ffi
Sedan återstår att förbättra

ochr belägga stråcken Göteve
vågsldäl-F loby men den har
av ekonomistr<a orsaker. lagts
på is så länge. Vägsträci<en
Göteve-Mönarp-SlutanP har
tidigare fått bna beläggning'

Vägf'örvaltningen har hörjat
fönbättna vågen mellan Kinn-
ianp och Vartofta. Kanterna
justeras och en clel stenmunar
skatl ias bont. Vågen sltail se-

nare heiåggas med YJ.g, sarn-
rna nraterial som tnan lagt Pä
vägen Börstig-Äs*oP, orntalar
vägrnåstare Kanl-Erik Nilsson,
F alhöping.

Ticiigare har det varit nre-
ningen att rnan skuile förbätira
vågen Slutarp-Varto{ta för att
{ä en samrnanhängande beiagd
våg Vartolta-SlutarPr*Göte-
ve-Fiohy, men det visade sig
att grunden var dålig för väg-
stunnpen SlutarP-Vårkurnla.
Därlör vaide rnan stnäckningen
urot Kinnanp, som innebär en
nnindre ornväg på sträcken
Vartolla-Floby.Vid den södra långväggen

utarriör' Kinneveds kyrka finns
en mårklig gnav, liknande de
gl-ävar som finns utanfön Husa-
by kyrn<a. Sågnen berättan att
det var kyrkans byggmästare
s,om narnlade neci och slog ihjäl
sig och sedan lredrades rned
c{e.tta gr;rvrnonrrrnent. Eller är
det nägorrstorrnan irän byg-
;,.{en sum läit detta är."nrirrrre
rest över s.ig.

Stenarna vittrar så små- ,

ningom t-rort och bilderna Lrlir
svårare att tyda, men ån kan
!?lan se att bilden på det ena
gavelstycn<et visar en bishop
rned stav och bok i Lränc{ernet
sannt en iknäböjande kvinna

med två barn. Dessutom linns
ett, svänd sorn är lindat för att
symbolisera att fred r'ådde på
tings- och i<yrkoplats. På det
andra gavelstycket finns en
ängel rned glonia hållande nå-
got i Lranden, ett lamm och
andra djur{igurer. Slutligen
finns i stenen inhrueget eit kons
rned ojuriigurer.

Orn figurerna rnarkerades
ined färg som rnan gör med
runstenarna så skulle nlan
bättre kunna urskilja det
konstnånliga utf'örandet, de
fiesta kyrX<obesökarna går nog
fönbi utan att se men än ett pal'
stenkons vid eir gravhäli.

ELLA'kiosken
har öppet

70-22 alla dagar
Kinnarp tel. 05t5/336 29.
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KINNARP TEL. 0515/336 55
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Tf.rlrnllärpj
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- Jag år KinnarPsbo,
inte av {'öc{sel, tnen av
ohejdad vana, såger förre
f'ullmåktigeledanloten och
kommunalkaurrer i Frö-
king, Hilding Våring.

Han har under. många
år t'iiljt bygdens utveck-
ling och kånner trakten
utan och innan.

- Det år trålqigt att
Kinnarp upphört solxt
egen poststation, såger
han"

Väring har själv vid l1era till-
fdllen skrivit till poststyrelsen
och begårt att få en poststation
till Kinnarp. Vid ett tillfälle ha-
de han samlat ihop 117 narrtn-
.underslcrifter. Men hittills har
inte aktionerna gett något re-
sultat.

Sedan 1973 till}.rör Kinnarp
F alköpings i.redje postområde.
' l\nnars är servicen bra i

- s:rtn.håillet-

- Vi har skola, bank, ålder-
domshem, välsorterade livsrne-
delsbutiker och riranufakturaf-
fårer, säger Våning, Och snant
fär vi en distriktssl<öterska till
sarnhäilet.

Dessutom är näringslivet väl-
representerat. Kinnarps Kon-
torsmölkrer dominenal' natur-
ligtvis samhället med drygt 200

anstäilda. folen det finns även
andna industrier, som t ex
Kinnarps Flastindustri, vilka
sysseliåtter ett tjugotal perso-
ner.

Och iblh tnivs i bygden.
Manga llyttar in. För närva-
rande planeras 1ör byggnation
av ett villaområde strax intill
skolan. Gamia Frökinds kom-
rulun var nämligen förutseende
och inköpte en stor del åken-
rnark avsett iör bostadsbebyg-
gelse.

- Förr hade vi err livaktig
sarnhällslönening vars verk-

samhet tyvärr ebbzrde ut, Lre-

rättar F{ilding Våring. Men till
krösten hoppas vi lå liv i derr
igen. Det är angeläget att ge-
rnensaint kunna satnias kring
ortens intressen.

En aktiv XOGT-NTO-före-
ning Iinns på orten med ett 80-
tal mecllemmar. Någc,n egen
Iokal Iörl'ogar man intc långrr'
över men rnan hyr in sig hos
NtsV i stiltelsehusen.

Ett protrlem som påträ{fas i
många orter utanför en centra-
lort är en minskad sopservict'.
Kinnarp utgör inget undantag.
De contalners som tidigarc
varit uppställda Iör ollentligt
bruk har nu dragits in. Detta
har i'öranlett proiester från
ortsbefolkningen.

Ett ar-rnat prohlem, speciellt

för barn{amiljer, år derr }iär'l
tra{ikerade gatan, sorn går rakt
igenorn sarnhrillet.

-- Det är mängi:i löråkirar
sorn suttit rned hjärtal i hals-
gropenr. när barnett begetl sig
r-rtanlör grindarntr.

Vägen trarlikerals cilta av
ganska tunga lbrdon'sorn Pas-
serar samhället i gcid larL.

I vårt samiarl om Frökinds-
bygden berör vi ocleså lbrhiil-
lilndet mellan KinnarP och
Strutiirp.

* Min dröm är att orl(r|na
helt skulle växa ihoP. IJet skul-
le ge större status åt både
Kinnarp och SlutarP. En goci

början skulle vara att sk;Pa 70-

sträckan den koria bite-'tl rnel-
lan san'rhä1l.ena, slutar t{ilding
Våring.

Ella i kiosken:
J anebrr, ungd,omor htir

För knappt ett år sedan
övertog Ella-Britt Larsson
kiosken vid korsvägen i
Kinnarp. Hon driver nu den
enda kiosken i tvillingsamhäl-
lena Kinnarp och Slutarp.

- Ungdomarna här är jät-
tetrevligå. duktiga och bra På
alla vis, säger Elia'Britt. De
år ofta bättre än äldre Perso-
ner när det gäller att lägga
skrä.'pet i papperskorgen.

Ella-Britt vet vad hoir talar
om. Kiosken är en naturlig
samlingsplats för ungdomar-
na i orten.

Ella-Briti Larsson har ökat
öppethållandet till tolv tim-
mar om dagen. För att klara
det har hon hjälp av maken
Lars och doitern Anette.
Kiosken är sammanbyggd

med familjens bostad och det
underlättar arbetet.
'-- Det blir roligaie'undan

för undan, ju mer man blir
bekant med folk i orten' sä-

gel hon.

Catharr.na Aruidsson lwndlar hos Ella-Britt Larsson'



Två sjättedelar aY

en fotbollsfamilj
Farhiljen Westerberg i

Kinnarp har ett en{a stort in-
tresse - fotboll!

Familjen best{r av sex per-
]soner, och det är bara mam-
ma Gun-Britt som inte har

lspelat aktivt i Kinnarps IF.
Pappa Lars .är-. gammalt

målvaktslejon, Tomas är for-
ward, iikaså Gunilla, Per-Ola
mittfältare och Urban back!

Kort sagt: det handlar om
fotboll sju dagar i veckan!

- Jag vet egentligen inte
hur det kom sig, men alla har
spelat. Och det som är. roligt
vill man hålla på med. säger
16-årige Per-Ola, som redan
gör sin andra säsong i
A-laget.

Tomas, äldst i syskonska-
ran,.har sedan flera år en gi-
ven plats i anfallet i Kinnarps
IF. Han var i tidigare år på
gång till både Elfsborg och
Jönköping, men ett olyckligt
benbrott satte stopp för över-
gångarna.

Gunilla är också anfallsspe-
lare - i damlagets A-uppställ-
ning. Per-Ola är med sina 16

år yngste spelaren i A-laget,
men han gör redan sin andra
säsong på mittfältet.

Och l4-årige Urban är ordi-
narie i pojklaget. Han har
även nosat på spel i B-laget.

De är således duktiga fot-
bollsspelare, allihopa.

Och varje kväll är någon av
familjemedlemmarna på trä-
ning eller spelar match. Men
sådan är vardagen för fot-
bollsfamiljen Westerberg!

Idrotten mitt liv!
- Idrotten har varit mitt

stora intresse i livet, konsta-
terar Sluiarpsbon Lennart
Kar16n.

Och det har man ingen an-
ledning att betvivla!

Slutarps IF har i honom en
fantastisk tillgång. Lennart
har under årens lopp till-
bringat tusentals timmar på
Tångavallen med att klippa
gräs, dra kritstreck och över-
huvudtaget se "till anlägg-
ningen.

Arbetet har skett helt oav-
lönat!

Lennart är veteran i Slut-
arps IF. Han har varit både
fotbollsspelare och lagledare.
Som friidrottare nådde han
fina framgångar på 1950-talet.

Hans falbygdsrekord i höjd-
hopp på 1,72 stod sig i många
år. Därtill har Lennart spelat
bandy i Slutarps färger.

Och idrottsintresset tycks
gå i arv. Båda sönerna spelar
fotboll.

Lennart har under en pe-
riod också varit ordförande i
föreningen, men numera är
han "bara" styrelseledamot.

De största insatserna utför
Lennart på Tångavallen. Se-
dan 25 år är han ansvarig för
skötseln av planen. Ett jobb,
som tar nästan alla vecko-
dagar i anspråk!

Hur många arbetstimmar
Lennart lagt ned i ideellt ar-
bete för idrottsföreningen.
vet han inte. Men det lär vara
åtskilliga rusen:

Varje oeckokucill plus
Iördag och söndag till'
bringar Lennart Karlön
på. Tå.ngauallen med
slcötsel och tillsyn - helt
oaulönat!

Urban t.u. och Per-OIa utgör tuå. sjrittedelar ao den d.uk-
tig a fotbollsfami,lj en W e sterberg.

TAGERFöNSÄUUNG
Besök oss: Ö-ppet måndag-fredag Ir. kI.10.00 - 15.00,

' kontaktman Bengt Dolk.

. KINNAflPS KI|NTORSMöBHN

Med
utrustning

Irån

SPOR,T. & FRITIIISLAGRET
SLUTARP

, Skogsvägen öppet: Jrlånd;tred 9,-1g. ., .
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Nästa söndag är det dags frir seriefinal i division V
Södra Skaraborg mellan Tomten och Kinnarp.

Tomten har fördelen av'hemmaplan, men knappa
favoriter till segern är ändå Kinnarp.

Ätminstone om man ser till vad laget utråttade i
går kväll.

6-2 (1-0) rnot lokalkonkurrenten Trådet är siffror
som talar för sig sjålva.

- Det gick mycket bra idago självklart tror vi på
fin chans åven mot Tomteri, kommenterar Torbjörn
Åk."ron, en av söndagens stora segerotganisatörer.

ttlx -gt,. .v
o Självmål
Trädet kunde dock kvittera

efter: bara tre' minuter av
andra halvlek. Claes Wester-
mark sköt ett skott, som gick
via Tommy Fredriksson i
måI. Men i anfallet efter
punkterades matchen genom

ännu ett självmåll KinnarPs
Torbjörn Äkesson sköt via en
Trädet-försvarard i måI.

- Efter detta orkade vi inte
'resa oss, menar Gösta Eek.

lstället borjade KinnarP
spela ut för fullt och målen

v

dansade in bakom Ulf Josefs-
son i målet. Torbjörn Äk-
esson och Thornas Wester-
berg $orde två var. Vid ställ-
ningen 4-1 kunde Morgan
Emanuelsson reducera, men
det hjälpte föga.

- Vi rullade verkligen bol-
len fint i andra halvlek, mY-

Ett au Kinnarps må.I ör p&. uiig in i Trridet-buren. Thomas.Westerberg ses hör öuer'
Iista Utf Josefsson. IVösto söndag uiintar Tomten i ren seriefinal för Kinnarp, som

tydligt aisade att man rir i' toppform' (Foto: Jörgen Gustafsson).

- Kinnarp är ett mycket
bra fotbollslag, jag har svårt
för att tänka mig att de
missar seriesegern i år, anser
också Trädets Gösta Eek,
som dock tycker att KinnarP
hade en hel del tur denna
gång:

- Du såg själv vilka psYko-
logiska fullträffar de fickl Här
spelar. vi minst lika bra som
dem i första halvlek, och ska-
par dessutom de vassaste
chanserna,,rnen halvlekens
enda måI. del blir deras.

ser Torbjörn Äkesson. Och så

breddade vi spelet ordentligt,
det gav resultat.

r Fin form
Just Torbjörn Åkesson do-

minerade tillsammans med
Thomas Westerberg och
"Lollo" Jansson stort i. andra

halvlek och visade att formen
är som den skall inför serie-
Iinalen.' - Tomten är också ett bra
lag som dessutom har förde-
len av hemmaplan, det blir
säkert svårt, men vi h
chansen!

OLOF DARIUS

tYp {'lf'l
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Konkuisei
KONKURSBESLUT
Aktiebolaget Slutarps Kök,
556079-4520, Slutarp, Falkö-
ping, har 198l-08-02 fcirsatts i
konkurs vid Falköpings tings-
rätt. Konkursen handläggs
som ordinår könkurs. Tillsyns-
myndighet år kronbfogdemyn-
digheten i Skövde distrikt, Box
37, 541 2t SKöVDE. Första
borgenärssammanträdet hålls
inför konkursdonTaren, Tings-
huset, Fall<öping l98t-09-03 kt.
11"00. Den som vili - be.raka
fordran i konkursen sl<ail göra
det skriftligen {? ex.) hos korr.
kursdomaren, Box ?5. 521 {}i
FALKÖPING, senäst 1981-10-
02. Kungörelser crlal konkursen
införs i Falköpingr Tidning.

Konkurser
KONKURSBESLUT
Försäljningsak{.ic'lrolaget Slut-
arps Kök, 556205-7454, Slutarp,
Falköping, har [981-08-0T för-
satts i konkurs vid Falköpings
tingsrätt. Konkursen hand-
läggs som ordinär konkurs.
Tillsynsmyndighet år kronofog-
demyndigheten i Skövde dist-
rikt, Box 37,54t 21 SKöVDE.
Första borgenårssammanträ-
det hålls inför konkursdoma-
ren, Tingshuset, Falköping
1981-09-03 kl. 11.00. Den som
vill bevaka fordran i konkur-
sen.sksfl gQra det skrlftlige_n {2
ex.) hos konkursdomaren, Box
75, 52LOI FALKÖPING, se-
nast 1981-10-02. Kungörelser
orn konkursen införs i Fatkö-
pings iidning.
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Siutarps !li' tirrisi.rlterr att liverlyga i f.iir k, iill l_.rsrqr.aJe rrrari
Ilaacrsar:n. rr:ctr helr. ;r ; t,l ll l-i,.n3p1s på Tanga.;liir:rr.

Or:h cit:.i.t rt'tit irl.i r i l-r:rde Inaltui:i speiltre i:tiri;t [: l,lrue;.ir]_
r:ir L'n llliiq Jail {arltin; Slut:rrtr. A!ia elsiiitarL !jCt,(,c:tjii.itl;trf;Li)
iir iirl sig *ci: oc: r.orr t"ei att sirtta r;åptn l'r"arnför irdg(;ii anitAlt.

l\{ålskvttal itl. Sirrtarr: var.: Roger Andcrssun 3. )Vrg:rr,r: ._lu,
h:riLsson 2 trch illarirn l-indroth 2.

- Reclari ciier i[i rrtr]uic,';edck,r,r rnr..C .1, '.. cli. var ciet i<iirr,
fbrLsålter Kz;i iern.

, ..- ,13Sf -(?$'sl

Postshation

Kinnafp r)arun Lc-cup en
nlg-n.

Kinnarps IF c-juni,orer, seg.'are i 1g81 års LG-cup i slutarp. öure rad,en fr.o: Hans
Göransson, Jan Josefsso-n, Ronni,e Karlön, Magnus suenison, Ricky lm, notina
Karlsson. Ned.re raden fr.u: ulf Ebenhardt, p-o Berglund, I|rban westerberg, An-
ders And,ersson, Magnus Thor, Thorbjörn parm, Lais Göionrron (Foto: Dan Nils-
son).

Kinnarps IF:s C-juniorer seg-
rade i 1981 års LG-cup i fotboll,
som spelades på Tångavallen i
Slutarp den gångna helgen.

I finalen slog Kinnarp Mullsjö
med solklara 4-0, samtliga mål
gjordes för övrigt av en och sam-
me man, Ronnie Karl6n, som
därmed med fog kan kalla sig

matchhjä.lte.
Atta lag kom till spel och till se-

mifinaler tog sig HB 7g. Kinnarp,
Mullsjö och Trädet. Kinnarp be-
segrade här HB 79 med 4-2 odn
Mullsjö gjorde 7-4 på Trädet i en
mycket öppen och situationsrik
match.

I finalen handlade det sedan

alltså bara om ett lag... förlåt, en
spelare (Ronnie Karl6n) och
Kinnarp vann med 4-0.

HB 79 blev trea genom att slå
Trädet med 2-0 i matchen om
3-4:e pris.

iidigr.. segrare i LG-cupen ar
Dalum 1979 och Tomten 1980.

i Kinnarp
Efter Er artikel i F'l. iör tisd. em

1l aug. fåi man lätt uppfattningen
att Kinnarp inte har någon poststa-
tion.

Jag ber härmed få påpeka att
det endast är namnet det-gäller. Vi
har en alldeles utmärkt poststation
med namnet Falköping 3. Den har
bra öppettider både förmiddag och
eftermiddag samt lördag förmid-
dag. Där kan vi utträtta såväl post
som bankärenden.

Vi är många som uppskattar
denna fina service här på bygden.
Att det varit trevligt att namnet
Kinnarp fått behållas kan under-
strykas.

INGELA WILHELMSSON

4r3 för
Slutarp

4-3 för Slutarp i går kväll på
hemmaarenan Tångavallen mot
Edsvära gav en fin start på höstså-
songen, även om SIF:arna den sis-
ta kvarten något ställde till det för
sig, genom att släppa en klar 4-1-
ledning. llur som helst, så var det
en råttvis utgång i en pigg match,
där hela Slutarpslaget kämpade
förtjänstfullt. Flest pluspoäng sam-
lade Bengt "'Bull" Andersson, Ove
Karl6n, och Martin Lindroth, men
det var ingen som föll ur ramen.

Edsvåra var som våntat en vass
motståndare, ibland år lagets spe-
lare dock lite väl vassa i närkam-
perna oeh därtill lite väl talföra i
sitt agerande, men det finns många
bra bollspelare i laget: Christer
Strömfeldt och Mats Jacobsson var
två av gåsternas piggaste.

".F{!",1 "l \Vart tpe Slutarp led-
ningen, ut liten vinkel öste Roger
Andersson på för fullt. Slutarp fort-

satte med bra spel men efter en
halvtimma kvitterade Mats Jacobs-
son. Ett mycket snyggt mål notera-
de vi i 40:e minuten, då Roger An-
dersson på en perfekt nick på btt
lika perfekt inlägg från Tony Skog-
lund gav sitt lag pausledning med
2-1.

Ett missförstånd i Edsvåraförsva-
ret tog Martin Lindroth tillvara ef-
ter fem minuter och efter 20 minu-
ter prickade Conny Johansson in
4- t.

- Det är frågan om inte Roger An_
dersson skulle haft straff när han
krokades i 30:e minuten, men.do_
maren friade och istället kontrade
Christer Hofling in 4r2. Fem minu-
ter före slut sköt så gästernas Tor_
björn Björck in 4-3.

Domaren Bengt Anteryd, Tida-
holm, svarade för god matchled-
ning inför 50-talet åskådare.

l?$i "r:s-ll
BÅsSE
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Attaklöver i Slutarp Kinnarpsbanken
har lcattrabatt

i,@åii{sir#m liiii
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"Titttt uad ui hor ltittat". MikcLeI och Karl-I:Ienrtk Lars-
son öpptr,ade sirt medhaucia altnanacke och se i den Iåg
irtte. mindr.e rin fyra klöuerblad med respektiue 5,6,T och
8 blad på.Ar det den regntgct sommdren som ger upphou
r il1 "cittcrklöu er" l ro?

Sparbonken i Kittttcttlt h,ar fitt serurce nrctl "kattra-
bott". I rabatten utattför bc.tt.klctkolett.frrrrns nihnligen
ett katt för Mcn'i att leka nted, tntcler clet. att rttantnttt ut-
tcitlade sina bankcit'etrcIen. Det iir ntinsatttt inte alla
batrker sorrr lror sd Iiri seluice.

i3/t...i\s 
i

Posten i IGnn äfpl''
I torsdagens nummer av FT den_

na vccka har Ingela Wilhelmsson
och Sibylla Jarlsson lämnat en del
lakta om postkontoret i Kinnarp
och. namnen Kinnarp, Kinnevej,
Frökind. Föllandc belyser yttcrli_
garc Ii.ågan.

, .Postkonrorel i Kinnarp bt,ljånar
lluda de närliggarrdc tät0rterna
Kinnarp och Sluiarp, sorn allt mer
vrixcr ihop. I t cx telefonkatalogen
har vi poånqtelat della Benom alt
ta mcd båda namnen då det gåller
il! ange postkontorets belägenhet.
Ett postkontor betjänar väl sin
kundkrets lika bra antingen det
hcter Kinnarp eller Falköprng 3. I
dagiigt tal säger nog denna kund-
krels enbart',posten" rrar man
pratar stnsemellan.

Brcvbäringen inom samhällena
utgår lrån Falköping. Det är därför
naturljgt att ortsadressen är 521 00
Falköping. Men.jag har vid upprö_

pade tillfällen påpekat att vi på
posten vili ha med ortsnam_
ncn Kinnarp och Slutarp (likasom
andra ortsnamn Brismene, Vår_
kumla, Luttra) i bostadsaciressen.
Fxc'mpel: Villagatan 7, Slutarp, 521
0t) Falköping, Fastqrpsgatan lZ,
Kinnarlr. 521 00 Falköping.

Detta underlättar postutdel_
nrngen. Samtidigt bidrar det till att
{)rtsnamnen. idessa Iall Kinnarp
och Slutarp. bevaras.

Det går alltså i linje med bl a
hcmbygdsföreningarnas lnrresse
av att de gamla narnnen lever
kvar, hur de nu än har uppkomrnit
eller förändrats och förändras med
åren. Motsvarande önskemål har
vi när det gäller adressen till dem
som har postbox i Kinnarp. rätt ad-
ress är tex Box lll Kinnarp,
521 03 Falköping.

HARRY SKALIN
postområdeschef

Slntarpskök
i honkurs
Slutarpskök AB har i dagarna försatts i

konkurs. Företaget bytte ågare för något år
sedan, då tre anställda övertog verksamhe-
ten från tidigare ägare, företagets grun_
dare. Slutarpskök har mellan 20 och 30_
talet anställda. Konkursen utreds f.n. av
Ackordcentralen och konkursfiirvaltare är
utsedd.

Orsaken till konkursen är. bl.a. den sjun_
kande bostadsproduktionen i landet.

gzs i,iRT-



Tisdagen den 11 augusti 1981

Svårt hitta köpare
till Slutarpslcölc

- Vi skall försöka finna
en köpare till Slut-
arpskök - men tiden är
inte den gynnsammaste
just nu. Det säger advo-
kat Bertil Kenne, som år
konkursförvaltare för
Slutarps Kök AB. I fre-
dags försattes bolagen -
ett försäljningsbolag och
ett produktionsbolag * i
konkuts och de 26 an-
ställda infomerades och
varslades om uppsäg-
ning. Under uppsäg-
ningstiden. som för en
del är sex månader, kom-
mer verksamheten att
fortgå eftersom'-ftiretaget
har en viss orderstock..

I sambarid med att borge-
närssammantråde hålls i slu-

tet av denna månaden kom-
mer företaget att annonseras
ut.

Orsaken till konkursen är
de stora förluster företaget
gjort i samban$ med kund-
fordringar. Företagets kun-
der har drabbats av konkurs
och inte kunnat fullgöra sina
betalningar. Redan förra året
gjorde Slutarpskök vissa för-
luster men det . kärva läÅet
har ytterligare orsakat pio-
blem. Dessutom är sjålvklart
det låga bostadsbyggandet en
orsak till svårigheterna. Både
för. anställda och ägare kom
konkursen dock som något
av en chock.

- Tyvärr verkar i dag en
konkurs för ett företag som
ringar på vattnet. Faller det
ena företaget drar det andra
med sig och därför har Slut-
arps Kök drabbats. Men vi

hoppas kunna hitta en lös-
ning.

- Marknaden är över-
mättat på grund av det låga
bostadsbyggnadet och får
man inte sälja. sina produkter
går det inte att driva verk-
samhet. Men för Falköpings
kommun betyder det årer en
negativ nyhet, säger kommu-
nalrådet Erik Andersson.

Att resa Falköping
LanderYd t'i-t")3q'r

När sign. "Runi" alias Rune
Nilsson och undertecknad träffa-
des häromdagen för att prata något
om järnvägar i allmånhet och ban-
delen Falköping-Landeryd i syn-
nerhet, så blev det tal om att kun-
na göra en dagsresa tur och retur
med måltidsuppehåll på någon
lämplig plats.

Utan att rådfråga "Tidtabellen"
så trodde jag att det skulle gå, mer'
en kontroll gav vid handen att det-
ta endast var förbehållet dem som
bodde i Ulricehamn och söder
därom. Till nämnda stad skulle
man då ta sig per bil och detta var
ju liksom inte meningen.

Från Falköping går det dock att
en eftermiddag resa till Landeryd
och åter dock utan måltidsuppe-
håll. Vill man iile åka hela

. stråckan utan stanna till i Tranemo
eller Limmaied, så har man cirka
två timmar på sig på dessa platser
innan turen går tillbaka. . Till
grannstaden Ulricehamn år det be-
tydligt bättre förbindelser och dår
uppehåll av varierande tidsrymd
kan göras.

Vad som här sagts gäller månda-
gar-fredagar, medan det på lörda-
gar och söndagar är i stort sett stil-
lestånd i likhet med vad som före-
kommer på bandelar av samma
klass.

Oavsett möjligheterna till timlig

förtäring så bjuds resenåren På
varierande scenerier alltifrån slätt-
bygden och bergen kring ..Falkö-
ping, genom den leende Atrada-
len, utmed den vackra sjön Asun-
den till trakter av norrländsk ka-
raktär ju närmare man kommer
Landeryd.

Bandelen år väl värd en resa.
GUSTAV GUSTAVSSON

SlutarP

Krock vid
ftls

Kinnarp )trl

En sammanstötning mellan

två personbilar inträffade På

söndagseftermiddagen På riks-

väs 46 vid KinnarP'
- ila**-.'Uitarna- -korn''--'från

Äsarpshållet. Den första skulle
svänga in till ett näringsställe'
Den bakomvarande bilen ob-

serverade vänstersvängen allt-

talkvaddat. J?/t irigi

föi söil 6öF-köiile in i sida-niiå
det svängande fordonet. Bilar-
na hck omfattande Plåtskador
men dessbättre klarade sig
passagerarna oskadda.

()skadd
efter
kroek

En krock mellan en bil
och ett rådjur inträffade
på onsdagskvällen På väg
46 strax söder om Kinn'
arp. Den söderifrån kom-
mande bilen försökte
undvika att köra På rå-
djuret, men lYckades inte
utan körde ihjäl detsam'
ma. Men det var inte nog
med det. Eftersom bilen
kom över på fel sida, kol'
Iiderade den med en mö-
tande bil och körde På
dennas släPkårra. Slutli'
gen slog bilen runt och
hamnade på taket.

Underligt nog klarade
sig föraren' som var en-
sam i bilen, helt oskadd.
Dåremot år fordonet to'

Furlögt fifhag: &"/s it s t

Stenar på råIsen
An en gång har det inträffat

att någon lagt en sten på järn-
vägsrålsen i Slutarp.

Händelsen inträffade i mån-
dags'kväll mellan klockan 18.00
pch 19.45.

Stenen som hade en diameter
av ca 15 cm skadade tågets ena
plogbtad.

En sten av den hår storleken

kan mycket vål orsaka en tåg-
urspåring, såger SJ i sin polis-
anmälan.

Polisen ser mycket ,allvarligt
på tilltaget oeh tar gärna emoå
tips från allmänheten. Liknande
händelser har inträffat ett par
tre gånger tidigare i år vid unge-
fär samma plats.



$om$ar.
Iat$ten

i KtnnarP--
e$tat$ .,,

l{ är sp å,rriktningsmnskinen,
drogho* gen'om SlutarP

En väldig gulmålatl ma-
skin drar fiirbi på battan
lJcrtonr Sltrtarp och Kinn-
irll). llct häl'är spar-
riktningsnlaskinetr I'ör
{",iritehtlrgs llanclistrikt.
qrlntul ilt" Karl-{irr stav

"!alisson. F lobl'. s(flll t11-

gar i arlle tsiagct kring
rnaskinen. lllaskinen jus-
terar rälseIr llade i höjd

'ich sitllc:{1. Dert bäde l1'f'
{er uch lraxar. Det illne-
irär at{ tlen h'{ter upp räl'
serl medatr hävarmar
pressar lrer grus intill
sliprarna. Setlatr maski-
nen dragit fram blin ba-
rran jffi,lrare och behagli-
qarer ;rtt lka prii.

l'T;s man fick åka en stund
breclr'id Srren Samuelsson
som på oiika instrumet"rr låste
;rr dt''usterinqar sum qlor-
cles. Varje giing maskinen
packacle åt glusei rvckte ma-
skinen till och det var svårt

att hålla balansen. Den gamla
rnaskinen skadade betYdligt
nrer. omtalar Sven Samuels-
SOTI,

Maskinen klarar av mellan
600 och 700 meter bana i tim-
rnen lick vi veta. Den är sta-
tiontratci i HalrnstacL.

Den klar:rr a.' 50 n'rans ar-
bc:te. Nu var dct siu rnan son-i

Ii)iide nred n-iaskinen. Tre ar'

dessa qjorde .justeringsarbe-
ten vid r'ågkorsningarnå. En
nran hade till upPgift att kon-
troilera att inte några1 tåg när-
made sig medan maskinen
arbetade på banar-r.

Borta är nu de gamla ral-
larlagen. som justerade räl-
sen med slägcol ucl) sPell.

Litet hoppingivande t1'ckte
mar-r det var i SlutarP och
Kinnarp att SJ skickat ut
denna väldiga maskin På ba-
nan. Att man vili underhålla
.järnväqen FalköPing - Ulri
cehamn kanske kan tas som
ett tecken På att den får'vara
kvzrr?

g : ''i3

år'::.if

Arbetslaget Stzg M&rtensson. RoIf Brorssott'
neth Croona. Karl-Gustau Jantsson och Suett'

rnaskin.

Rogel Qrri.sk . Jö'rgett Johnrtssoit. Ken-
Sarruelsson fran$ör ett lt!.ttt dei rrt: sin

ffi#*
.ffi,,'

= ;; t'!



Varfö r hete r'ä 
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det Kinnarp?
Kinnarp och Kinneved,

varifrån kommer naiTrnen. Si-
bvlla Jarlsson har sommar-
redaktionsplats i Kinnarp
som "raktöversväg", och då
hon passerar, pratas vi vid en
stund.

Sibylla har som skolarbete
' skrivit en ,uppsats om "Ort-

namnen runt Falbygden" och
har forskat i oiika kållor.

Man tror att det ursprung-
liga namnet var Kinda(r)vi.
Lundahl tror att kindar kom-
mer av kind släkt, ält och att
hela namnet betyder "släk-
tens helgedom eller offer-
plats". Sahlgren tror däremot
att kindar betydd "innevåna-
re i frö kinn och Kinneved
alltså Frökindsbornas oft'er-
ställe".

Kinnarp uppkom som ny-
, bildat namn i början av 1900-
talet då det skulle bli järn-
vägsstation. Att stationen inte
fick hete Kinneved berodde
troligen på att det järnvägs-
bolag som trafikerade linjen,
tidigare hade en staiion som
hette Kinnared. Dessa namn
kunde lätt förväxlas. Förle-
den i Kinnarp kommer för-
stås från Kinneved och att
slutleden fick bli -arp var na-
turligt då grannstationerna
hette Slutarp och Äsarp.

Att Kinnevedsbt-rrna är
rädda om sttt gamla namn är
inte att ta fel på och-vi åter-.

i,..,€F$..sj g tp{den; j,$i hv{q.Jai.ls" .

t.,e,S

SibuIIa Jorlsson

sons uppsats. "Ett exempel
på hur ett ortsnamn kan tol-
kas fel är denna sanna be-
råttelse. En lärarinna i dåva-
rande Kinneveds skola gick
till en affär i Falköping för att
köpa något till skolan. Detta
skulle sändas per post till
skolan. Lärarinnan sade att
nu är namnet ändrat till Frö-
kind. Med det menade hon
att skolan bytt namn. Expedi-
ten hade troligen fattat an-
norlunda för efter några
dagar kom ett paket adresse-
rat till
"Frli Kind, Kinneveds sko-
la".

I sin uppsat5 !åpner ävqn

ber 1976:

"Så sent som under 1800-talet
utgjorde området kring Kin-
neveds kyrka sjö och Klock-
aregården som ligger i anslut-
ning till och delvis på den
gamla vadplatsen - av Kin-
nevad blev Kinneved". Detta
är ett helt felaktigt påstående

- Kinneved har aldrig hetat
Kinnevad.

Som avslutning påpekar
uppsatsförfattarinnan den an-
onymitet som drabbat många
orter när postverket rationali-
serat bort ortsnamn och er-
sätt dessa med postfummer:

"En nackdel som fanns
förr, när vi hade våra ort-
namn kvar i postadressen,
var förväxlingar .med andra
orter. Det förekom ofta att
brev adresserade till Kinnarp
hälsade på nere i Kinna in-
nan de kom fram. Men nog
är det bättre med adressen
Kinnarp an den nuvarande
anonyma 521 03 Falköping 3.

Även den adressen kan bi-
draga till förväxlingan. En
man frågade för inte så länge
sedan på Falköpings central
var Kinnarps Pensionat i Fal-
köping låg. Stackars man,
när han fick reda på att detta
låg nästan en och halv mil
därifrån. Något som gläder
mig är att många nu vill ha
tillbaka sina ort- och gård-
snamn i adressen. I stället för
520 44 Kinnarp som det var
förut kan man väl ha adres-
sen 521 03 Kinnarp?".
'i:: I r _- i.rrrr_ i,1:. :ri r :: :t i.i.
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Tillstyrker
skeetbana
i Kinneved

Hälsovårdsnämnden tillstyr-
ker franiställningen om anläg-
gande av en skeetbana i Kin-
neved. Kinnarps sportskytte-
klubb vill anlägga en ny bana
cirka 2 kilometer söd'er om
Kinnarps tätort, intill kommu-
nens tidigare soptipp.

Arendet går vidare
styrelsen.

i:ääk i
Slutarp

En mindre sammanstöt-
ning mellan två bilar inträf-
fade på måndagen i Slutarg.
En bil som skulle svånga ut
från en tvårgata observera-
de inte en på väg 46 kom-
mande bil, utan de två for-
donen krockade. Eftersom
det inte handlade om några
höga farter, blev skadorna
på fordonen relativt ringa.

Tage Antorlsson
.. /t.. .aaglorenmgens man

Gräsmattorna i Slutarp och
Kinnarp är välklippta. Det är
Tage Antonsson från Falkci-
ping som sköter den detaljen.
Han år anställd av Slutarp-Kin-
narps vägförening för att se till
vägarna och gräsmattorna.

- Det har varit jobbigt i år
med gräsmattorna. Det har
regnat så mycket att det har
varit svårt att hålla dem fina,
säger han. Men nu har det bli-
vit bättre.

Tage klipper inte bara gräs-
mattorna utan det finns också
en del ängsområden att gå
över. Men då tar han till lien.
Om man inte slår ängarna för
tidigt utan blommorna får fröa

N-*

Tage Antonsson i fa.rten

kan de utvecklas till riktiga
blomstermattor så småningom.

HLLA- kiosken
har öppet

t O*22 al|a dagar
Kinnarp tet. 0Si 5/336 p3.
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i Hon hittctcle ny ftixtpltrts
i fAr fistelsryltroteru
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| - fut cyklade från Gö- berg. berältar hon, sa därflör

! teve mot Falköping och kändejagtilldenrättbra.
! som jag brukar, tittade Glädiande nog tvcks natur-
I jag på våxterna intill vå- intresset öka bland ungdo-

I gen. Rätt som det var ha- marna' Margot 
. 
och andra

]i iua".ias tiil. Är det möi- unqdomar,har visaf storl in-

i it*i- ";u ;i,t"r,"ri,"iå"" ffi:;"'äfi:i'L';'r'Jtff:| -.*__-_.t.-., " (:lI-KelIl ocn

I vaxer-nar: ma med i fortsättningen.
: - Når jag stannande

I fann jag att det måste o En av Nordens
I vara en tistelsnyltrot som mest sällsyntarl våxte bland brudtistlarna. Tistelsnvttroten är en av
I Längre in såg jag ytterli- Nordens mesl sällsynta väx_

i Sare en grupp överblom- ter. Den är sedan tidigare

I made stjälkar med tistel- känd från Fyn i Danmark och

I snyltrot. Sedan ringde jag i sparsamma bestånd. i
I titl botanisten Christer Mössebergsparken och vid

I Larsson i Falköping som ÄlfeleJg'"oen har också upp-

I attu ul och bekråftade att trätt i Skåne under senare år'

I a"t var tistelsnvtlroten 
'l istelsnyltroten torde vare en

| ;'s I'iii;t. 
-----'--'r 

IIij'::, T::'-::- fiader-
I J45 'rrrrat' Sräset Stipa pennata. ' #ti::ffiåI*iiffi.#flffi
lj O"" som berättar det är På den nya växtplatsen in- Margot Suensson uid
i y'.q"1 --svensson. 

tidigare i: ":,]Tj:,:Tl[-lt f't* nå"sia stansrnr au tister-
,f 

bo,sart i Kommevalta. Göteve. "^:,"1:T,T:il::fli]i:_i^1r. snyttrotet,..
och numera på Wetterlinsga- Det är alltså en rik fyndighet.
tan 23, Falköping. Tistelsnyltroten växer på

Margot har länge varit in- o Parasit en rrtsatt rrlats och borde för-
tresserad av växter och har i Tistelsnyltroten, på latin ses med något slags skydd,

,k"-";; :;";-ä. ;iå;;
I cirkel i amatörbonanik i Stu- - rasit på tlen praktfulla tistel måste man be eventuella be-

; diefrämjandet. Cirkeln var som kallas brudborste eller sökare att uppträcla mycket
N ett resultat av det förarbete brudtistel. Tisteln växer tal- försiktigt för att inte trampa
I som SNF:s arbetsgrlrpp i Fal- rikt på den nya fyndplatsen. ner och skada tistelsnvft."iåi
I Nöping gjorde förra året. I närheten finns andra in- eller värdvåxten brudbors-
t - Jug har varit och tittat på tressanta växter som krissla, ten. Tistelsnyltroten är natur-
i tistelsnvltoten både i Mösse- fältvädd, flentimotej och fält- Iigtvis liidlyst.
I bergsparken och vid Älle- m:rlört. RUNI
I J

1
De äldre i Crolanda-Jala
lyssnade på skillingtryck

Sångare frän Kinneoeds IOGTINTO sjöng skrlltngtryck.

Grolanda-Jälakretsen av
Svenska Röda korset inbjuder
varje. år socknarnas äldre till
en gemenskapseftermiddag. I
år inbjöds under lördagsefter-
middagen till Jäla församlings-
gård där kaffeborden dukats
omkring sommarens blommor.

Ett femtiotal hade hör-
sammat Röda korsebs inbjudan
och fick som inledning lyssna
till gamla visor fiamförda av
sånsare från Kinneveds

IOGT/NTO. Klädda i tidsenliga
kläder sjöng sångarna många
"skillingtryck" från en svun-
nen . men av lyssnarna inte
glömd skol- och ungdomstid.
Varma applåder tillkännagav
uppskattningen av sårigarbesö-
ket från Kinneved.

Komministern i Grolanda -
Jäla, Bengt Gustafsson, av-
slutade efter kaffet samlingen i
Församlingsgården med att på-
minna om sambandet mellan

gången tid, nutid och framtid.
Han framförde också alla gås-
ters'tack till Röda Korskretsen
för en trevligt ordnad eftermid-
dag samt övrigt frivilligarbete
inom kretsen med ordnade av
sjukvårdskurser, penning- och
klädinsamlingar m m.

Vinterns klädinsamling,hade
inbringat 700 kg bra kläder vil-
ket kretsordförande Bernt
Bertilsson tacksamt kungiorde.

lQ*r'op-å*.



Vem vågar tippa se-
riesegraren i division V
södra Skaraborg?

Ja, efter l*l i serie-
finalen mellan Tomten
och Kinnarp i går kväIl
i Gudhem är det fortfa-
rande en helt öppen af-
fär.

Ett faktum står dock
fast: det var seriens två
båsta lag som möttes
inför 336 be-talande i ös-
regnet på Klosterval-
len.

Läget är alltså oförändrat i
toppstriden, sju omgångar fö-
re slut. Kinnarp och Tomten
har 16 poäng, därefter ett li-
tet glapp till Falköpings BK
på 13.

- Men vad som helst kan
hända. I fortsättningen finns
det inga lätta matcher, menar
både Lennart Filipsson, trä-
nare i Tomten, och Uno
Carlsson, lagboss hos Kinn-
arp.

. Mlss-
rönsrÄwo

Klostervallen bjöd stundtals
på bra diviqi-on V-fot!g!.
Tomten var piggast före paus
och tog också följaktligen led-
ningen, då Conny Johansson
utnyttjade ett missförstånd.
mellan kinnarpsbacken Con-
ny Qwisth och målvakten Ar-
ne Ekbom. "Masken" snodde
påpassligt åt sig bollen och
hade bara att rulla den i tomt
mål.

Straff eller inte? Det und-
rade de drygt 300 åskådarna i
den 20:e minuten, då Thomas
Westerberg gick över ända
innanför straffområdet. Och
kanske var det straff? Nu
friade domaren Sture Hall6n,
Mariestad.

- 
.Det borde varit straff

muttrar Kinnarps lagledare
IJno Carlsson.

- -\- .-I'. MATCHEN Y
SVÄNGDE

Dominerade Tomten den
första halvleken så svängde
matchen över till gästernas
favör i den andra. Kinnarp
grep tag i rnatchen och Tom-
ten fick gång på gång paniks-
parka bort bollen. Efler 22
minuters spel kom emellertid
kvitteringen.

Thomas Westerberg frispe-
lade elegant Roland "Lollo"
Jansson, som fri med Ken-
neth Rehn obkså, som det
skulle visa sig, fastställde slu-
tresultatet.

- Men håll med om att vi
borde vunnit på vår starka
andra halvlek, tycker Uno
Carlsson.

Jodå, man kan hålla med
Uno. Två riktigt feta kinn-
arpstillfiitlen var bara hårs.
månen från att resultera.
Dels hade "Lollo" Jansson ett
friläge strax efter sitt mål och
i slutsekunderna hade så när
en nickskarv från Göran Jo-
hansson resulterat.

O LASSE SKADAD
Tomten fick sin store för-

svarsstrateg. Lasse Lundh
skadad i samband med Kinn-
arps kvitteringsmåI. Givetvis
påverkade det hemmalagets
spel i negativ riktining under
den återstående delen av
matchen. Nu var Tommy
Odh, Benny Wilhelmsson och
Thommy Fihn de bästa i
hemmalaget, som också kun-

de glädjas åt Kenneth Rehns
lugna spel mellan stolparna.

Kinnärps farligä' fotbolls-
kusiner Thomas Westerberg
och Torbjörn Åkesson hade
svårt den här kvällen, Nu
stod "Lollol Jansson för det
mesta och bästa i anfallsväg,
medan man i försvarsväg lev-
de högt på Tony Persson och
Conny Qwisths säkra back-
spel.

Kampen om den attraktiva
platsen i nästa års division IV
fortsätter alltså. Och nu ar
det faktiskt mer spännaride
än någonsin.

- Javisst. tack vare det
oavgjorda resultätet i kvall är
ju inte Falköpings BK bcirta
ur bilden, menar Lennart Fi-
lipsson.

HAKAN PERSSON

Hiffii
!ii

Tomten tar led,ni.ngen i, seri,fi,nalen i Gud.hem. connE Johanssou. rullar bollen i tomt
må|, sed,an måluakten Arne Ekbom och backen conny eaaisth, missförstått oar(rn-
dra...

Gårdagens seriefinal på
'' (zK -


