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I Om någon sagl till
Roger Axelsson, 25, att
han skulle spela serie-
final mot IFK Falkö-
ping i morgon, hade den
personen knappast bli-
vit betrodd.

I Men i morgon slår
den här sanndrömmen
in.

I Roger - fotbolls-
uppfostrad i IFK Falkö-
ping - finns nämligen
med i det Kinnarp som i
morgon tar sig an serie-
ledarna på Odenplan.

I Det skall bli
skoj, såger Roger spon-
tant, där han sitter på
Odenplans gräsmatta. "

Derbymatcherna duggar tätt i
division IV den här veckan. I
går spelade Sandhem och
FAIK, i kvåill IFK Falköping
och Kinnarp oöh på fredag vän-
der FAIK med att möta Sand-
hem på Odenplan.

illbaka på Odenplan

TILLBAKA PÄ ODENPLAN. Ki.nnarps li,bero Roger Arelsson - fotboltsuppfostrad. i IFK Falkitpi.ig * sitter på, Ad,enptin och tiinkelr på. kod.llens *ot"h, seitLjmalen
och kommunderbyt mellan IFK oeh Kinnarp. Det cir en mqtch Roger inte uill mi,ssa,
trbts att han ör lite halrsskad.ad. (Foto: Kjell Caiilahl).

- Det år inte vår melodi att tryck som kommer åven från poäng. Men fortfarande är nytt nytt kontrakt.



o Matchen
alla talar om

Men matchen alla talar om
just nu är den i kväll: IFK Fal-
köping-Kinnarp. Det rör sig
om seriefinal, IFK toppar se:
rien på 15 poång, Kinnarp har
13 och ligger trea.

Och det är en match Roger
Axelsson - KinnarpsJibero -
inte vill missa.

- Har man börjat.sin fotbolls-
bana i IFK skall det förstås bli
roligt att få möta dem, myser
nan.

Kinnarp år det roligaste som
hänt division lV-serien hittils
den här säsongdn. Den faåcka
nykomlingen har spelat helt re-
spektlöst och vägrat lågga sig
på försvar.

gneEpeTa, menar Koger.

o Orolig
Ändå år Roger lite orolig in-

för kvållens match. Kinnarps
spel har gått i baklås de senaste
matcherna, som pekar på två
förluster (Stenstorp och Ulrice-
hamn) samt en seger med ett
nödrop (umbolaget Våmb).

- Det kanske gick för lått i
början, helt enkelt, menar Ro-
ger. En omedveten press smy-
ger sig ju alltid in, när man lig-
ger i toppen.

Men mot IFK Falköping be-
höver inte Roger och hans
kompisar bära någon favorits-
tämpel.

- Vi får slå ur underläge, det
passar oss utmårkt, år ett ut-

KOnraKf wr(ugas[.-
- Ja, absolut. Fem, sex, sju

poäng till och vi bör ha grejat

- ()ch vartöi
två poäng mot IFK..l

r Vålbehövlig vila
Efter kvällens match våntar

en välbehövlig vila. Den be-
hövör^Kinnarp

- Ätminstone några av oss
spelare. Jag sjålv, Tommy
Berglund och "Rumpen" (Tor-
björn Äkesson) år lite halv-
skadade, beråttar han.

Men Roger vill, trots den
smällen han ådrog sig mot
Våmb, inte missa matchen mot
IFK Falköping. Inte för allt
smör i Småland.

- Det skall bli skoj och kom
ihåg att vi faktiskt siktar på se-
ger, varnar han.

Kinnarp har i dagslåget 13

HÄKAN PERSSON

Någya Kinneuedsbor triiffad.es l)xd tröskuerksaanil-
rinjeni Le1rnart Karlön, Litian och Egon Johansson,
Göran Aiidersson och Allan Johanison. z6(7_tZ-

ytt erby
påpdenplan
Då var det dags för lokalderby på
Odenplan igen. Äterigen så är IFK Fal-
köping inblandat. Förra veckan kom
man undan med blotta förskräckelsen
mot FAIK. Nu återstår att se om vårens
överraskning Kinnarp också kan skaka
IFK.
Seger för gästerna skulle innebära att serien blt ordentligt
tillspetsad. IFK har ju innan matchen ett försprång med två
poäng.
: Om man tar en titt i de tänkta laguppställningarna finner
man att Kinnarp kommer till spel helt ordinarie.

IFK Falköping däremot har flera frågetecken ibland sina
spelare.

Bo "J-södra" Andersson, Göran Olofsson dras med gamla
skador men bästa tipset är att de båda spelar. Göran "Jösse"
Andersson blev skadad i derbyt mot FAIK men också i hans
fall blir det med största säkerhet spel. Till detta kan läggas
att Tommy Odh saknas sedan en längre tid. -'

Derbylagen:
IFK FALKöPINGT Mats Larsson, Peter Garmeniiis, ten-

nart Holm, Inge Bergström, Håkan Biversjö, Peter Svens-
son, Morgan Johansson, Conny Hermansson, Inge Johans-
sop, Göran Andersson, Kimmo Metso, Göran Olofsson, To-
mas Johansson, Bo "J-södra'- Andersson,

KINNARP: Arne Ekbom, Berne Svensson, Tony Persson,
Roger Axelsson, Tomas Carlsson, Göran Johansson, Tho-
mas Kullman, Per-Olq Westerberg, Roland Jansson, Tho-
mas Westerberg, Tommy Berglund, Dän-Ola,Sand6n, Stewe
Karlsson, Torbjörn. Äkesson.

Kvåillens derbylag
IFK FALKÖPING (tTupp):

Mats Larsson. Peter Garme-
nius, Lennart Holm, Inge Berg-
ström, Håkan Bivesjö, Peter
Svensson, Morgan Johansson,
Conny Hermansson, Inge Jo-
hansson, Göran Andersson,
Kimmo Metso, Christer Ranta-
la, Göran Olofsson, Tomas Jo-
hansson, Bo "J-Södra" Anders-
son. Samling lFK-stugan, i dag,
16.45.

KTNNARPS IF: Arne Ek-
bom - Berhe Svensson, Tony
Persson, Roger Axelsson, To-
mas Carlsson - Thomas Kull-
man, Göran Johansson, Per-
Ola Westerberg - Tommy
Berglund, Roland Jansson,
Thomas Westerberg - Tor-
björn Äkesson, Dan-Ola San-
d6n, Stewe Carlsson.

FöRSÄI.INING

I sommar får vårt kontor eu nytt ansikte med ny inredning.

Därtör säljer vi ut våra nuvarande kontorsmöbler. Allt i

mycket bra skick, till låga Priser.

o Bord o. hurtsar
o Stolar
. skåp
o Skärmar o. hyllor

LÖRDAG DEN 3 JULI KL.9'OO-12.00
PÅ KONTORET I KINNARP

' (OBS! Endast ett tilllälle)

Kinnarps Kontorsmöbler' Kinnarps lF
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Matchbollen har skänkts av Kinnarpä Lagerförsälinlng.
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Missnöjda serieledare
I IFK Falköping tar semester som serieledare i

division IV.
I Dårmed skulle laget vara -nöjda och belåtna,

tror ni.
I Fel.
I IFK Falköping år i dagsläget faktiskt fjårran

ifrån allt vad serieseger och division III-spel heter'
I - Vi är långt ifrån ett fårdigt lag, suckar trä-

naren Roger Johansson besviket, eftet 2-2 (2-1) i
tisdagsderbyt och tidiga seriefinalen mot Kinnarp'

16 poäng och serieledning
över sommaruppehållet.

Egentligen borde allt vara
frid och fröjd i IFK Falköping.

Sanningen är en annan.
Tränaren Roger Johansson

brottas med problem och är in-
te alls säker på, om det blir s.e-

rieseger och division III-sPel,'
när den här såsongen slutsum-
meras.

o Gått snett
I derbyt och tidiga seriefina-

l-n mn1 l(innrrn i ficdrss nå

ställer Conny Hermansson helt
"ren" med Arne Ekbom i Kinn-
arps mål. "Nesse" gör inget
misstag.

26) Göran Olofsson kommer
högst på en högerhörna och ef-
ter diverse kalabalik framför
Ekbom får "J-Södra" Anders-
son en fot på bollen, som dan-
sar in i måI.

. Reducering...
Men Kinnarp. tyngda av

stundes allvar till att börja med,
iobbade sio efter hand in i

FULL FART FRAMÄT. Ja, &tmr.nstone und,er den första halotimman had'e Kinn-

irprfOrruoret - på' bild'en'Roger Atelsson, Tomas Carlsson och Tony Persson -



Odenplan spelade l.t'K srn tem-
te raka oavglorda seriematch.
Något har gått snett.

- Vi år inte så bra som tabel-
låget visar för iillfället, säger
Roger Johansson, trånare i IFK
Falköping.

- Det här är långt ifrån något
färdigt division IIIJag, tilläggen
han.

IFK Falköping var bra i 25

minuter mot Kinnarp. Då gior-
de man också sina två mål:

10) Elegant klacksPark av
Bosse "J-Södra" Andersson

matcnen. fi,eclucerrng trll z-l
blev det två minuter före paus.'
Kort hörna från Thomas Wes-
t_erberg ui till kusinen Torbjörn
Äkesson, som fick på ett flackt
skott, som Tommy Berglund
styrde in bakom Mats Larsson.

- Det målet skall de inte få
göra. Vi vet om den där vari-
anten, dundrar Roger Johans-
son.

. ...och kvittering
Reduceringsmålet gav Kinn-

arp råg i ryggen i andra halv-

lek, där man faktiskt långa
stunder förde spelet. Kvitte-
ringen dröjde 20 minuter. Tho-
mas Kullman slog en fin pass-

ning snett-inåt-bakåt till Göran
Johansson, som via Thomas
Westerberg slog bollen i måI.

Målet som innebar att Kinn-
arp knäp en högst oväntad,
men lika råttvis, derbYPoång.

- Vi har 14 poäng, det tiPPa-

öuqt L vru towtovw ,tuev e ovqtwY

And.ersson : drog upp rc;npot. Men serieledanta m'atta'des och Ki'nnarp korn in i
n',.atchen. ( Foto : Sture Aletand,ersson).

de jag i våras. Ganska bra, va',
frågar Kinnarps lagledare Uno
Carlsson.

Visst, Kinnarp är som vi sagt
förut, seriens stora överrask-
ning och spelet i går tYder På
att laget år på gång igen, efter
en liten svacka i några
matcher. KinnarPs vilja var
bättre än IFK:s, därför bärgade
man den hår poängen'

- Och nu räddade vi ju dess-
utom spänningen kvar i serien,
fortsätter Uno Cadsson.

Det är IFK Falköping väl
medvetna om.

- Vi är skuggade och det
passar oss väldigt illa. Det är in-
te vår melodi att föra matcher,
avslutar Roger Johansson.

HÄKAN PERSSON

D et |rcurr- btö en kiim,rytög hös t!
I IFK Falköping - en serieledare med pro-

blem.
I Det står helt klart efter lagets sista vårmatch

- derbyt mot Kinnarp.

FOTBOLLSTANGO. IFK Falköpings Conn'g "Nesse"

Her:rncrnsson to"r en $Diing onx med Kinnarps TorbXörn

kesson. "Nesse" gh.mtade till emellan&t, men för-
också, på.fattande n'LAcket ur matchbilden' (Foto:

IFK Falköping - serieledare.
Kinnarp - överraskningen

och en av de lag som skuggar
IFK Falköping.

Sandhem och FAIK - lag i
kölvattnet strax bakom den ab-
soluta toppen.

Stenstorp - på nedre halvan.
Där är en hårdragen läges-

rapport efter "halva division IV-
loppet". Ett tåmligen bra facit
för "våra" lag som kan ta se-
mester med gott samvete.

ll
Ändå tror jag Roger.Johans-

son - IFK Falköpings tränare

- kommer att ha många sömn-
lösa nätter framöver. Trots se-
rieledning har hans manskap
problem för tillfället. Därför
kommer uppehållet lägligt.

Derbymatchen mot KinnarP
(2-2) i tisdags gav återigen bevis
för, att IFK Falköping år inte
ett lag, färdigt att ta steget upP i
division III igen. Det var egent-
ligen bara under måtchens förs-
ta halvtimme, som laget gav
prov på sitt riktiga kunnande.
Resten av matchen stångade
man pannorna blodiga mot ett
Kinnarp, som hade viljan och
förmågan att kriga om varje

-boll. I I
341'personer runt OdenPlan

fick se en ganska torftig match,
undantaget den nämnda halv-

timman. Det 1åg mycket presti-
ge med i,bilden och det syntes
på många av spelarna. Kinn-
arps-försvaret var väldigt skår-
rat, när IFK Falköping skruva-
de upp tempot direkt från start.
Markeringsavstånden var met
ån lovligt för långa, men allt ef-
tersom matchen led växte
Kinnarp in i matchen och visa-
de då också att lagets topplace-
ring, som den nykomling man
är, är fullt motiverad.

tl
Några derbyprofiler skall vi

också plocka fram. Peter
Svensson började väldigt för-
troendeingivande och var pla-
nens bäste spelare <lfter en
halvlek. Men Peter - i sin nya
mittfältsroll - mattades och
byttes faktiskt ut, tio minuter
före full tid. Kanske inte riktigt
klokt, en spelare av Peters kali-
ber behövs iinatchens alla nit-
tio minuter. Conny Hermans-
son såg vi också i några glans-
fulla nummer, men "Nesse"
försvinner påfallande mycket
ur matchbilden under långa
stunder. Jämnaste IFK-insat-

'sen gjorde nog Inge Bergström'
I vanlig ordning.

Kinnarp skall tacka sin mål-
vakt Arne Ekbom för hans för-
nämliga dubbelräddning i slut-
minuten. Arne parerade först
en hård Bergström-frispark och

styrde sedan Göran Olofssons
skott till en ny hörna. Arne är
en säkerhetsventil, när allt
stämmer, Utöver hans fina mål-
vaktsspel den här kvällen mås-
te även Per-Ola Westerbergs
vägvinnande och tempostarka
spel berömmas. Han var fak-
tiskt numrets större än store-
bror Thomas, som var ovanligt
blek den här gången.

Det är alltid lika roligt att tala
om när domaren bra. Det var
nämligen Tommy Sturesson,
Lidkoping. Han höll matchen
på en stillsam och harmonisk
nivå, men vi får heller inte
glömma bort spelarna i de bäg-
ge lagen, som upptrådde väl-
digl. disciplinerat.

Som sagt, IFK FalköPing får
en jobbig höst. Många lag skug-
gar, bara någon eller några Po-
äng. IFK Skövde och Marie-
stad BK är i nuläget de allvarli-
gaste hoten. IFK FalköPing har
bägge i ett relativt tidigt skede'
när höstomgången tar sin bör-
jan. Men först gäller det derbY
på Kinnemo. IIär kommer
Kinnarp att sälja sig mYcket
dyrt. Det vet vi.

HÄKANPERSSONAlerandersson).

i:+
il,ri.i:*
il:li:

rslrl'



Nytt rekord: Tremeters riddarspo*e !
Nyligen berättade vi om en rid_

darsporre som blivit hela 2.60 me_ter lång. tycklig innehavare av
den imponerande växten än Ania
Andersson på Skattegården i Höj.

Men dei rekordet blev inte låns-
varigt. Redan samma dag ringdle
Lars Larsson i Kinnarp och be-

rättade om sin rekordsporre - he_
Ia tre (!) meter låns.

Lars Larsson hL själv en teori
varför hans riddarsporre blivit så
rekordlång:

- Den har fått stå i skuggan he-
la sommaren, beråttar Lars, som
inte ens behövt binda upp den im-
ponerande jätteväxten.*.u

Ingrid Ahlqvist
- Den här semestern har verk-

ligen varit underbar, även om det
nästan varit för varmt en del dar,
säger Ingrid Ahlqvist, SlutarP'

"Ingrid på våxeln" kallas hon of-

ta, eftersom hon tidigare skötte om

telefonväxeln i samhället och nu
sen sex år arbetar På våxeln hos

Kontorsmöbler.
- I fiol koPte jag en stuga vid

Mullsjön vid Hjo och det ångrar jag

inte en dag. Där harjag badat och
solat och haft det skönt under se-
mestern. Dit åker jag också under
hergerna. fjg!.* f"g-D-)

F8å-ol- åR

Kinnarp
bjöd på
tre rnål

Kinnarps IF, med hårda trä-
ningspass i benen, mötte på tis-
dagen Dalstorp, som toppar sin
division lV-grupp och som i fol
följde IFK Falköping ur divi-
sion m. Gåsterna vam
matchen med 3-1, sedan de
haft ledningen med 3-0 i paus.

.Alla tre baklåingesmålen var
egentligen rena bjudningar av
Kinnarpsförsvaret. Arne Ek-
bom tappade in 0-1, Tommy
Fredriksson och Roger Axels-
son missförstod varandra vid
0-2, och Tommy gick för länge
med bollen vid 0-3.

I andra halvlek, som Kinnarp
ju faktiskt vann med 1-0, redu-
cerade spelande tränaren Gö-
ran Johansson till 1-3 på ett'
snyggt skott.

Tommy Fredriksson, som var
inblandad i två baklängesmåI,
var ändå'duktig i denna, hans
första match på mycket långe.J
övrigt oroar en ljumskskada för
mäspottaren Thomas Wester-
berg, som fick låmna planen,
ett par minuter in i anda halv-
lek. l-

ll tl

STANGSETNAT
Våra tillverkningar försäljes av bl.a.:

Spetz &'Co Järnhandel, Falköping
Tappers Järn & Metall, Falköping
Tidaholms Metallvaror, Tidaholm

TEL. 0515" 460 59

Lars Larsson får till och
med. ta stegen till hjölp
för att oisa clen tre meter
höga jötteuörten.

Vid l6-tiden igår intråffade en
mindre tralikolycka i Slutarp. En
kvinna hade med sin bil stannat
för rött ljus vid jårnvägsöver-
gången. En bilförare som kom
bakifrån uppmårksammade inte
att kvinnan stannat, utan körde
rått in i bak på den bil kvinnan
körde, Ingen månniska skadades i

vid kollisionen. ..t Gt tÅ a8- l4

- i- _ _ l-)9,Å^ag_ iSVI TILLVERKAR ALLA SLAGS

HATSIIUCS STliilGSEr
TORBJÖRN ÖVENEÅNO

KINNARP

Slco l{innarp
kUura, IFtl?

Stor f.otbollsfest i Kinnarp i morgon kvåll.
.Ilemmagrabbarna skall försöka sig på att rubba

serieledande IFK Falköping.
Men trots 2-2 i ryggen från i våras, och dess-

utom fördel av hemmaplan nu, år inte Kinnarps
lagedare Uno Carlsson överdrivet optimistisk.

- Nej, det verkar som om vi skulle få klara oss
utan Thomas Westerberg, vår stora anfallsstjårna,
suckar han.

- Och då lår vi få det svårt...

-sidIo-
3/s fisJ

Trögt nu, Kinnarpl I19l' os'*,å

Bara,O-O motlllV
a Det går trögt för vårens topplag i

division IV, Kinnarps IF.
n På,tre höstomgångar har laget tagit

blott en poäng och den kom igår kvåll
mot nästjumbon Ulricehamns IF, som
spelade 0-0 på Kinnemo.

Delad pott var också tämligen rättvis om man ser
till spelet. Chanserna var något fler för Kinnarp,
men blott l8-årige UlF-målvakten Lars Gustafsson
har återkommit mållan stolpanna och trots en del
underligt flaxande emellanåt, råddade han sitt lag
från nederlag.

r övertag
UIF hade svårt att komma till tals med Kinnarp

under första halvtimman, som spelades med över-

tag av hemmalaget. Under slutkvarten kom UIF,
vars spel även i andra halvlek präglades av små-
nätta kombinationer. Laget gjorde i spel den andra
halvleken jämn med hemmalaget och klart är vål
att UIF tilHör den norra furan lite smånätt spel,
som motvikt till det mer robusta, som pråglar se-
rien om man jämför med bl.a. söderfuran.

o En lirare
Torbjörn Isaksson är en härlig lirare och var den

mest svårfångade av gåstspelarna och var ytterst
nära att gå loss från sin bevakning.

I hemmalagets anfall var Thomas Westerberg
mer på bettet än tidigare i höst och var också den' som stod för det mesta i avslutningsväg. Kinnarps
genomgående bäste spelare var annars Tony Pers-
son' som gjorde allt rätt' 

BÅssE J'HANSS.N



TIil.OIWAS
SMDAIDI

I Stor fotbollsfest i Kinnarp i morgon kväll.
olf- sz-

IHemmagrabbarna i höstpremiär mot serieledande IFK Falkö-
ping.
I Efter KIF:s fina insats (2-2) i mötet på Odenplan i våras,

borde chanserna till poäng återigen vara goda. /
I Men i elfte timmen lämnar Kinnarps-bossen Uno Carlsson

ett tråkigt besked:
I -Thomas Westerberg, vår

spela!

Och Westerberg själv kan bara bekräfta
ovanstående faktum:

- Jag har råkat ut för en ljumskinflam-
mation och som det känns nu. (måndag)
kan jag absolut inte spela på onsdag.

Ett mycket hårt slag för Kinnarp, som
hela sommaren gått och sett fram mot just
den här matchen.

o En vecka sedan
Det var för knappt en vecka sedan, när-

mare besämt i tisdags kvall, då Kinnarp
tråningsspelade mot Dalstorp, som Tho-
rnas Westerberg lick känning av sin
Ijumskskada.

- Och sedan dess har jag inte kr.rnnat
röra mig på en fotbollsplan, berättar han.

Så liiget inför onsdagsmatchen år alltså
allt annat än ljust för KIF:s stora anfalls-
stjärna.

- Skall på återbesök med min skada i
dag (tisdag) och då få definitivt besked.
Men jag tvivlar på att jag kan spela, hur.
innerligt gärnajag än vill...

skyttekung, kan antagligen inte

a Bara en chans
NåvåI, mötet mellan årets kometlag i se-

rien, Kinnarps IF och förhandsfavoriten
och tillika serieledande IFK Falköping,
kan i alla fall bli en jämn och spännande
match.

- Vi får bara en chans i höst att haka
på i toppstriden och den kommer redan
nu i första matchen, menar Westerberg'
Därför har vi allt att vinna och inget att
*jrlora. Lyckas vi är vi rned i hetluften på
allvar och misslyckas vi, då får vi börja in-
rikta oss på nytt kontrakt.

Så små år marginalerna i denn'år smått
rekordjämna division lV-serie...

o Inte chanslösa
Men i årlighetens namn, kan verkligen

Kinnarp tillmätas några större möjligheter
om man måste undvara Thomas Wester-
berg?

- Det blir svårt, mycket svårt i så fall,
tror lagledaren Uno Carlsson.

EN VANLIG SyN. ..Ki.nnarps anfal'Isstjiirna Thomas Westerberg
drar, fintar och tr&cklar tnne i motstånd'arnas straffområ'de, hrir i
matchen rnot Vå.mb i u&ras. Men niir Kinnarp mötbr IFK Falköpi'ng i
höstpremi.ör i morgonkuöll, spelar antagligen tnte Thomas. . .

Westerberg sjålv är dåremot lite mera
optimistisk:

- Killarna år inte alls chanslösa, men
det måste förstås klaffa till nästan hundra
procent för dem. Först och fråmst gäller
det att hålla kitt bakåt, mer än ett mä tror
jag inte de har råd att släppa in.

o Vinner IFK så...
Mycket talar dock för att det iir de bli-

vande seriesegrarna som gåstar Kinnemo
i kväll.

- Slår de oss, så tror jag sä'kert att de
vinner, men skulle vi lyckas klara dem, så
är genast lag som Tibro, Mariestad, IFK

Skövde och Kinnarp uppe och flåsar dem
i nacken. Och då kan det komma nerver
med i'bilden, siar Thomas Westerberg.

Så diirför ett gott råd till IFK Falköping:
Slå Kinnarp i morgon kväll!

OLOTDARIUS

FOTNOT: Kinnarps l5-mannatrupp ser ut
som följer: Arne Ekbom, Berne Svensson,
Tommy Fredriksson, Roger Axelsson, To-
ny Persson, Thomas Carlsson, Per-Ola
Westerberg, Giran Johansson, Tor$örn
Åkesso.r, Tommy Berglund, Roland Jans-
son, Thomas Westerberg, Dan-Ola San-
d6n, Steve Karlsson, Jonny Karlstedt.
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- menr, det höll
p& att bli sawurur
aisa eru S&ry till!
I KINNARP (Vår utsände): .

I IFK Falköping får en flygande start på höstså-
songen.
I Vinner med klara 3-l (3-1) över Kinnarp på Kin-
nemo och spelar därtill en ganska bra fotboll.
I - Helskönt, speciellt skoj var det att se att vårt
ke{iefolk börjar hitta stilen på allvar nu, rnenar trä-
naren Roger Johansson.

Gårdagens match på Kinnemo hade till att börja med många lik-
heter med de båda lagens möte på Odenplan i våras' IFK Falköping
öppnade hårt och tog nu - precis som då - relativt snabbt led-
ningen med 2-0.

Det första målet var egentligen ett våldigt billigt sådant, Morgan
t'Mäle" Johansson kastade ett långt inkast, som Bosse "J-Södra" i
lugn och ro med huvudets hjälp kunde förpassa i mål.

Detta hånde redan i den femte minuten och tjugo minuter senare
föll 2-0-mäet. Efter att bollen hade tagit en del lustiga turer hit och
dit, snodde Inge "Kaka" Johansson åt sig den och överlistade Arne
Ekbom i målet.

o SnYSgtn Thomas!
Dii'rmed skulle vål IFK ha matchen som i en liten ask, trodde vi

runt Kinnemo, Men precis som i mötet på Odenplan i våras, kunde
Kinnarp komma igen. Thomas Westerberg - vem annars - svarad€
för matcherrs i särklass vackraste prestation, då han giorde en heF
låcker helomvändning inne i straffområdet och via stolpens insida
sköt förbi en helt ställd Mats Larsson.

- Vilken spelare, varje fotbollstrånares dröm, berömmer IFK-trä-
naren.

Många lyfter kanske lite förvånat på ögonbrynet och undrar över
Westerbergs närvaro i matchen. I tisdagens tidning gick ju att låsa
att han var skadad.

- Det var oklart in i det sista om han skulle kunna spela, avslöjar
Kinnarps lagledare Uno Carlsson. Och faktiskt, det höll ju...

a ttTänk om...tt
I O"h .ft., Thomas reduceringsmåitä.td" hul. hemmalaget till på
alla cylindrar, vilket resulterade i en del fina målchanser samt att
IFK Falkaping började spela alltmer skårrat.

- Tänk om vi hade fått kvitteringsmålet, då kunde det ha hänt sa-

ker. drömmer Uno Carlsson.. Och vad han i första hand tänker på, är den chans som Per-Ola
Westerberg fick då lFK-försvaret missade en"offside-fälla' Peo blev
dock hårt trängd i skottögonblicket och sköt utanför.

Två minuter före paus tog matchen slut, IFK:s Göran Andersson
sprang retfullt loss fråh sin bevakning på vänstersidan, avancegade
snett inåt och sköt stenhårt invid ena stolpen.

- Han frck gå för långt, vi borde stoppat honom innan han kom
till straffområdet, menar IJno.

o Göran kommer nu
Därmed hade samtliga tre kedjespelare i IFK fått presentera sig i

målprotokollet.

TVÄ IJRARE på, Kinnerno i g&r kuiill,lFK Falköpings
Inge Bergström oeh KLnnarps Per-Ola Westerberg'

Bergström och IFK pann d'uellen - och rruatchen"'

- Kanske är det på våg att lossna för dem, såger Rogef Johans-

son. Speciellt Göran Aridersson börjar komma fint nu'
Andra halvlek blev alltså mållös och egentligen finns det inte så

mycket att berätta om den. Vi nöjer oss med att konstatera att IFK
flrkOping tog över spelet alltmera och till slut dominerade totalt' En

hel del lina kombintationer och uppspel bjöd man på,- men inget i
målvåg.

- Fortfarande går det lite trögt, men tre måI är det långe sedan vi
giorde i en seriematch, såjag får vara nöjd, såger Roger'

a En "nyt'Morgan
Titeln "matchens lirare" går utan större tvekan till IFK Falkö-

pings reslige mittback Inge Bergström, som under hela matchen

iugnt och behiirskat piockade ner de många lyrbollar som hemmala-
gei 

"kick.d. 
in mot måI. Bra i IFK var också mittfåltaren Morgan

ilMålle" Johansson, som förbättrats markant på slutet och går en ny
vår' (höst!) till mötes.

Kinnarp då? Ja, Thomas Westerberg är alltid hårlig att skåda'

även om han utöver målet inte fick speciellt mycket utråttat' I för-

svaret går bästa betyget till lugne och säkre Tommy Fredriksson,
medan Per-Ola Westerberg på mitten fortsätter att utvecklas med

stormsteg.

. Nya tag
Ingen rast och ingen vila för våra division IVJag. Redan på mån-

dag spelar IFK Falköping (mot FAIK) och Kinnarp (mot Våmb

igen).

- linnu en svår match, men vi är starka nu' bedyrar IFK-träna-
ren.

- Nu gåller det att ta nya tag, vi är borta från toppen, men skall

göra allt för att hålla oss kvar i nuvarande position, säger Uno Carls-

son. Gör vi det, är väl det godkånt?
Visst, sållan har ett piggare nykomlingslag toåOfJåäilo*r,r,
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M å,n ga p& frifuftsgud,stj iin st
i björkarru&s skugga

I många år har bröderna
Johansson ute i Axtorp uPP-
låtit sin idylliska björkhage
för gudstjänst så här års. I
söndags, då temperaturen
kröp över 30o-strecket, upp-
levde de nära hundratalet
deltagare, som sökt sig hit,
inte bara glädje över björ-
karnas grönska utan också
öv"er den välbehövliga skug-
ga, som erbjöds i den un-
derbara tempelsal de ut-
giorde.

L-

Gudstjänsten inleddes med dop
kring församlingsgårdens altare,
som för dagen flyttats hit ut. Dopet
- det var gossebarnet Johan An-
ders, som upptogs i församlingens
gemenskap- och gudstjänsten, som
sen följde efter 1976 års ordning,
förrättades av prosten Uno Mår-
tensson. Vid orgeln - församlings-
gårdens lilla men ännu förtråffliga
kammarorgel - tjänstgiorde för-
samlingens förre kantor, rektor
Bengt Kjellström, Falköping. Pro-
sten sjöng också ett par solosånger
till kantorns ackompanjemang. Det
var: Mä3tare alla söka Die av H

Lindahl och G Wennerbergs ton-
sättning av Ps. 72. Temat fr dagens
predikan över Jesu ord i Bergs-
pred. Matt. 7, om falska Profeter
var: Den gode Mästarens var-
ningar.

Predikan avslutades med err dikt
av skalden och biskoPen Nils Bo-
lander. Ytterligare två av denne

skalds diktetr föredrogs av prosten

som avslutning På gudstjånsten,

men dessförinnan hade kYrkobrö-
derna med fruar hunnit duka uPP

för samkväm kring långbord också

det i de omtalade björkarnas väl-
behagliga skugga.

En "stenml.trsctrkel" frå,n Kinneued. uar hiiromkuölten för att titta på stenslottet. I
bgggnaden har antsiints bgggnadsdetatjer i sanils,ten, hämtade från Gudhems klos-
terntin.

Inom räckhåll för en bilburen
Falbygdsbo ligger Sundholmens
slottsruin i sjön Tolken. Enklast är
att resa över Timmele och Södra
Ving för att komma ut på vägen Ul-
ricehamn-Borås vid Tolkabro. Se-
dan reser man en bit mot Borås
och tar av till vänster förbi Troga-

reds ek. Slottet ligger på en holme,
Sundholmen, och den kan endast
nås per båt. Under sommaren
finns en barnkoloni på Sundhol-
me.ns gård, och för tre kronor får
man en liten roddtur med en stock-
holmsgrabb eller tjej vid årorna.
Andra tider på året får man ro

sjålv med den båt som Borås kom-
mun och riksantikvarieämbetet har
till förfogande.

Slottet har tillhört Braheätten
och är byggd under 1500-talet. l?06
härjades det av eldsvåda och har
sedan dess varit öde. Ruinen blev
utgrävd och konserverad lg34-85.

J.J.

Ks godkände i,'i,:iJ'n,
"klavertramp, 

I :"åä^,äf;

att få sina 10.000 kronor Det be-
på tis-slutade kommunstyrelsen

Det var som bekant så att bygg-
nadsnämnden beviljat Slutarpsbon

under rörutsättnins att ett god_ I::311,_iT:::Iå_":,. lgjgt!'urx dr! 
:1^:"l kronor _ ett klavertramp av nämn_tagbart avtal om att ersättmngen ar .lah -f+--.^'- Å-^_r^+ L^_-r-den eftersom årendet borde av-slutgiltig kan upprättas så i 

usrr srLclsurlr arenoer (

Srr,*arnc, ^- -^r r-_'. ^-. 
j_o_ll-i. gio.tr i kommunstyrelsen.Slutarpsbon med dräneri: ' uvr (r I ^urrrrrrulrbry|etsen'

tem. som vi rirrioarp 
^"Ji:-":":- 
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T ätttsåifrö å\rj i Kinnarp
Den i Kinnarps vartannat

år återkommande tåltkam-
panjen i regi av Frökinds fri-
kyrkogrupp samt Filadelfia-
och missionsförsamlingarna i
Åsarp, inledeles i onsdags.

Kampanjen går under mottot
"Jesus ger livskvalit6" och pågår
t.o.m. den 29 augusti alla dagar i
veckan frånsett måndagar och tis-
dagar. Den for falköpingsborna så
vålkända duon Curt och Roland
svarar för såväl predikan som mu-
sik och har som hjälp bl.a. ung-
domsgruppen - en ekumenisk
sångkör som leds av Mats Olsson'

Under fredagskvällarna har man

- förutom den ordinarie kvälls-
gudstjänsten - också gospelkvällar
5qm.yänder.sig till i ftirsta hand
ungdomar,

tältet kommer alltså att finnas
på plats t.o.m. den 29 augusti och

återfinns strax intill Kinnarps Kon-
tqrsmöbler.

"Vi må,se hittåsn'-qe' 
t 6

rryckeln E"n. ))
.O

- Vi skall klara kontraktet - Vi hade chanserna och
och spela derby mot IFK Ulri- borde ha vunnit på dem, men
cehamn - nästjupbo i trean - vi stressar för nårvarande på
nästa år. tok för mycket.

Det sa Ulricehamns IF:s trä- Det sa Kinnarps lagbas Uno
nare Torbjörn Stoltz efter 0 - 0 Carlsson, som menar att ån är
på Kinnemo. det dock ingen fara på taket.
- Så som matchen utvecklade - Vi har fem poäng ner till lag

sig är jag nöjd med en poäng, som år i farozonen, men vi vet
det år vad vi mäktar att klara att vi har många svåra matcher,
av inot Kinnarp. Jag tycker inte minst den på onsdag mot
dock att vi gjorde en bättre Stenstorp.
första än andra halvlek. Uno sa också så här:

Torbjörn berömde framförallt - I våras hade vi medgång,
sin duktige mittback Patrik nu har det låst sig. Vi måste hit-
Karlsson, 1?, och naturligtvis ta nyckeln och vrida rått igen.
var han också nöjd med Tor- BÄSSE JOHANSSONlem, som vi tidigare beratåi om, 

- 
lq5å-'f75* iJ,
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Damblusar - Sollinne
Barnkjolar - Barnblusar
Barnsollinne - Solklänning barn
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Kinna$s Lagerförsälining
Kinnarp - Tel. Q515/332 63

Öppet: Vardagar 10-18. Lördagar 9-13
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MptSLn t, EWro
Förlust mot

tpJ

jumbolaget
tr SKOVDE (Vår utsånde):
! Det går motigt för Kinnarp just nu.
D lgår fick man en onödig förlust mot bottenla-

get Våmb med 2-l efter 0-0 i paus.
! Kinnarps förlust får anses som ganska onö-

dig med tanke på den mångd chanser laget skapa-
de.

- Vi hade medgång på vårsäsongen, men höstsåsongen har
börjat verkligen olyckligt. Det går emot oss just nu, menade en
besviken lagledare i Kinnarp, Uno Carlsson efter matchen.

Kinnarp gjorde det mesta rätt i den här matchen, men vad
som uteblev var målen, så når som vid ett tillfälle.

Spelet fram till straffområdet gick bra, men når man skulle
sätta bollen i nåt gick det troll i bollen.

- Såna här chanser får vi helt enkelt inte missa. Det måste
vara måI, menade Uno Carlsson i Kinnarp.

o Brukar inte missa
Den spelare som stod för det mesta framåt för Kinnarps var,

som vanligt får man väl säga, Thomas Westerberg och han är vål
inte den som brukar missa, men idag var det inte hans dag. Den
fetaste chansen hade Thomas när han lobbade över Bengt Alex-
andersson i Våmbs måI, men bollen tog i insidan av stolpen.

r Grov miss
Istållet kunde Våmb ta ledningen genom en straffspark.
Straffen föregicks av en slarvig bakåtpassning och Arne Ek-

bom drog ner en Våmb-spelare.
Jari Minkkinen slog säkert in straffen bakom Arne Ekbom.

Detta skedde i den 23:e matchminuten av den andra halvleken.

o "Lollo" nergjord
Tre minuter efter Våmbs ledningsmål blev Kinnarps Roland

"Lollo" Jansson nedragen innanför Våmbs straffområde och
Kinnarp frck en straffspark och dårmed chans till kvitterrng.

Göran Johansson slog dock inte straffen bättre utan att Bengt
Alexandersson kunde rädda.

Istället för kvittering för Kinnarp kunde Våmb fyra minuter
senare göra 2-0 genom Mikael Kjell.

o "Revanscht'
Kinnarps kvittering kom bara två minuter efter Våmbs 2-l

och det var Göran Johansson, som nickade in en hörna från
Thomas Westerberg och Göran tog därmed lite revansch på den
missade straffen.

Kinnarps förlust innebar att man tappade mark till toppen och
man får nu börja se upp så att man inte blir inblandade i botten-
striden. Avståndet ner till botten är nu endast fyra poäng.

* Vi kommer att ta nya tag, lovade Uno Carlsson slutligen.

l-()?- lö JONAS SKOLD

Kinn,arp ue,tlrt
LG-cupen - tgen!

"F.r.:]"$+

Kinnarps IF segrade i LG-cupen 1982 med följande lag:
Öore railen fr.u: Torbjörtt Palm, Mikael Larsson, Per-
Ota Berglund, Magnus Suensson, Rickg Ahl, Bert-Ola
Lunilgren och Kent Lindström. Friimre raden fr.'u:
Thanuas Hector, Ooe Josefsson, Anders Andersson, Jan
And.ersson, Peter Ahl samt Björn Andlersson. På' bi'lden
ser oi öoen d,e båda lagled,arna Ola Jarlsson (t'o.) och
RoIf And.ersson. l1g;1.. rt$- lc>

I I söndags var det full fart
hela-dagen på Tångavallen i
Slutarp, då ånets upplaga av LG-
cup€n - en turnering för P 14-

lag - avgiordes. ,

Precis som i Sol blev det
Kinnarp som drog det långsta
strået och hemförde segern.
Dock var det en hård final-
match man fick utkåmpa mot
lokalkonkurrenten, l-0 blev så
'småningon Kinnarps segersiff-
ror. Glad mrålskytt var Magnus
Svensson, som för övrigl svara-
de för sex av sitt lags åtta mål
totalt.

Åsarp - KinnarP 1-4. Å: Peter Jo-

hansson. K; Magnus Svensson 4'

Tomten - ValtorP 3-0. T: Rickard

I-iiving 2, Roger Hemansson.
Vartofta - Slutarp 0-ll. S: Patrik

Josefsson 3, Thomas Andersson 3,,Per
Eriksson 2, Urbm Svedberg, Görm
Lindberg och Ove Lindberg.

Grolanda - Ekedalen 5-0. G: Chris-
ter Hemiksson 2, Robert Wallin, Sören
Flordn ch Clx Hallin.

Kinnarp - Tomten 3-0: K: Björn
Andersson 2, Magnus Svensson.

Slutarp - Gmlanda 2-0: S: Patrik
Josfsson 2.

Match om tr.eöe pris.

Tomten - Grolanda 2-5. 'I: Per
Nilsson, Roger Hermmsson. G: Chris-
ter Henriksmn 2, Patrik Eriksson 2, An-
ders Flor€n.

Final:
Kinnarp - Slutarp l-0. K: Magnus

Svensson,
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! STENSTOR,P (Vår utsånde):
fl Var det här våndningen för Kinnarp?
n Segern i derbyt igår mot Stenstorp med 2-l

efter underläge 1-0 i paus kom i ett verkligt vik-
tigt skede.

Kinnarp har, som bekant befunnit sig i en form:
svacka efter sommaruppehållet och segern mot
Stenstorp var verkligen vad som behövdes för
Kinnarp.

Det hår var verkligen en skön seger och den
kom verkligen i rätt läge, kommenterade en glad
lagledare i Kinnarp Uno Carlsson efter matchen.

4"'i1$[t K
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Dags för 2-1 "LoIIo" Jansson sl&r ttll (delois skymd.) efter fint pass från Thomas
Westerberg.

Kinnarp vann inte alls orätt-
vist utan tvärtom segermargina-
len borde varit större.

Kinnarp presenterade den
klart båsta fotbollen igår och då
kanske framförallt i den andra
halvleken då Kinnarp domine-
rade matchen.

o Jåttelåge
Kinnarp hade ett jättelåge att

ta ledningen efter trettiosju mi-
nuters spel. Jonny Abrahams-
son halkade och Thomas Wes-

terberg i Kinnarp kom helt ren
med Kenneth Jonsson i Stens-
torps måI, men Kenneth gjorde
en utmärkt råddning.

I anfallet efter kunde Stens-
torp sticka upp i en kontring.
Kontringen resulterade i att
Leif Friberg frck skottläge, men
Arne Ekbom kunde parera.
Leif fick dock bollen tillbaka
och kunde med ett jätteskott ge
Stenstorp ledningen med l-0.

r Besviken
- Vi borde inte ha släppt vå-

ran l-0ledning. Vid deras mål
var vi tre, fyra man som borde
awårjt, menade en besviken
trånare i Stenstorp Kenneth
Jonsson efter matchen.

o Äntligen Thomas
Kinnarps speciella målskytt

Thomas Westerberg har haft
det motigt ett tag, men igår på
Sportvallen såg det ut att lossna
för Thomas.

Det var också han som stod
för Kinnarps kvittering efter sju
minuters spel av den andra
halvleken.

Thomas var också delaktie i

Kinnarps segermåI, som kom
efter 40 minuters spel i den
andra halkvleken.

Thomas visade hur snabb
han är och han ryckte loss från
sin bevakning på högerkanten
och hittade Roland "Lollo"
Jansson framför Stenstorps mä
och $orde inget misstag.

- Thomas har haft det motigt
i några matcher, men idag var
han verkligen på alerten, be-
römde Uno Carlsson i Kinnarp.
Tony Persson var också till sin
fördel i Kinnarp. Tony slet
mycket i det tysta och gjorde ett
jättejobb.

o Brister på mitten
. Stenstorp har problem med
sitt mittfältspel. Stenstorps
store gigant på mitten Göran
Gustavsson får inte spelet att
stämma. ,

En spelare som dock hittat
formen är Stenstorps spelande
tränare och tillika målvakt Ken-
neth Jonsson.

Kenneth gjorde på.nytt en
mycket bra match och giorde
många kvalificerade ingripan-
den.

JONAS SKÖLD

Pofisronden
Någon bröt sig natten till onsda-

gen in i en kiosk i Falköping. Tju-
ven, som tog sig in genom
kioskluckan, stal cigaretter, matva-
ror, och en växelkassa till en sam-
marilagfvärde av*I.600 kronor.

Ett stångsel, som stod runt en
transformatorstation i närheten av
järnvägsövergången i Slutarp, har
stulits. Stängslet var en meter högt
och åtta meter långt. Det värderas
av ägaren, Trollhätte Kraft, till lg5
Kronor'. fis7,od-ål

Slåpp t';sl'eg-rr

inte taget,
r7a a|r rnnarpl
n Kinnarps IK kunde tack

vare segern i Stenstorp i ons-
dags återerövra tredjeplatsen r

serietabellen.
Nu har KlF'-grabbarna att

försöka försvara denna mycket
trevliga position i niorgon kväll,
då Karlsborg kommer på besök
till Kinnemo.

Kinnarp får i kraft av bättre
tabell-låge och hemmaplan gäl-
la som favorit, men KBK kän-
ner sig säkert inte slagna på
förhand, då 2-0-matchen mot
Mariestad senast säkert har
gett dem en puff i ryggen.

Kinnarps lag: Arne Ekbom -
Berne Svensson, Tommy Fred-
riksson, Roger Axelsson, Tony
Persson - Thomas Carlsson,
Göran Johansson, Per-Ola
Westerberg - Tommy Berg-
lund, Roland Jansson, Thomas
Westerberg - Torbjörn Åk-
esson, Dan-Ola Sand6n.
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En sammanslagning av
två konfektionsföretag
Modekonfektion i Vartofta
och Kinnarps Textilindustri
betyder att jobben säkrats
för 20 sömmerskor i Kinn-
arp'

Mössebergsbolaget
kommunens fastighetsbolag

har också bidragit till
sammanslagningen genom
att gå in och köpa Modekon-

retaget. Hade det gått riktigt illa
så hade hans 20 sömmerskor allt-
så kunnat bli utan arbete.

Hela affären påbörjades

snart 1.5 år sedan. den har alltså
tagit tid att genomföra.

Modekonfektion i Vartofta äg-
nade sig enbart åt lbnsömnad,
men tyvärr är ju tillgången på ar-
bete i den branschen ganska
ojåmn.

- Vi hade väl talat om att starta
viss egen produktion, men att
bygga upp en helt ny kundkrets
är inget som görs i en handvänd-
ning, säger Margith Jansson.

. 125.000 plagg
Fortsåttningsvis kommer man

för att arbeta både med lönsömnad

::::i:::i:::::::::i:iii:::::::::i:::i

och med egen tillverkning och

försäljning. Sammanlagt rör det
sig om en produktion på bortåt
125.000 plagg per år.

Den egna produktionen omfat-
tar underklänningar, klänningar.
nattlinnen, midjekjolar m.m. i
huvudsak icke säsongsbundna
varor.

r Svår bransch
. - Visst är det en svår bransch
summerar Margith Jansson och
man vet väl inget om hur fram-
tiden kommer att gestalta sig.
Men, med den fina personal vi
har, vi känner verkligen varan-
dra allesammans och alla ståller
upp till hundra procent, så hop-
pas och tror vi på en framtid i
Kinnarp.

Div IV S:a Skaraborg
Det var nerv i matchen när Fal-

köpings KIK och serieledande
Kinnarp möttes. 2-2 slutade
matchen efter FKlKledning i halv-
tid med 1-0. Resultatet får anses
som rättvist, då båda lagen hade
flera tillbud till måI.

-Pirrigt och virrigt var något
som kännetecknande den första
halvleken. Tjejerna var nervösa.
Vilket satte sina spår 'i slelet. Att
ligga i serietoppen kan vara nog så

besvärligt och tjejerna kanske
spänner sig i onödan, säger Kinn-
arps Gun-Britt Westerberg.

Kinnarp fick ställa uDD utan mitt-
fältsstrategen Eva-Karin Johans-

son och efter 10 minuters sPel fick
Gunilla Westerberg utgå På grund
av skada. Detta satte också sina

spår i KinnarPs sPel.
Sture Alexandersson var inte

nöjd med matchens sPel, utan
tyckte att det var dåligt. Men slut-

resultatet ansåg han vara råttvist'
Laila Hoffbauer och Marina Ahl

var KinnarPs bästa sPqlare' I
FKIK får Mirella Arvidsson över-

betyg.
Målskyitar FKIK: Pia Dittmer

och Ann-Mari Samuelsson. Kinn-
arp: Marina Ahl och Laila Hof{ba-
uer. ,?SS,..e'f-åt{
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fektions lokaler i Vartofta' o Erbiudande
lokaler som kommunen nu

. , .-.- -r Sä kom det ett erbjudande från
kommer att saua vloare tt- [.*r". Gustavsson om övertagande
ler hyra ut' av hans företag, något som vi väl

Det är Modekonfektions ägarg från början inte tog så allvarligt.

Margith Jansson som tagit f,u.. Men :ä,: t:dT utvecklingsfon-

Kinriarpsföretaget och ,rnå." d"r, dens folk Riorde- ett rutinbesök

gångna semes--termånaden 6", hos oss och vi -diskuterade lön-

ä..r" aytt"t över verksaml-r"1"n sömnadens problem 
"'nld:" ,":lhelt och hållet till KinnarP. en gnista. "ondens folk tyckte

det skulle ra en god id6 med
en egen produktion. Utvecklings-
fonden gav alltså "kicken" men
man har inte utnyttjat fonden föro 40 anstållda

Det hår innebär att den sam- finansiering av det hela. Det vill
manlagda personalstyrkan nu l\4slgithJanssonunderstryka.
uppgår till 40 personer. 20 söm- En förutsättning för att det hela
merskor följde med Margit från skulle kunna genomföras var att

fr{*:l
Vartofta man blev av med de gamla loka-

Förre ägaren till Kinnarps lerna i Vartofta för att få loss
Textilindustri Ivar Gustavsson pengar. Det är därvidlag som
kommer att kvarstå i företaget åt- Falköpings kommun gjort en in-
minstone något år framåt och sats genom att köpa fastigheten
han kommer i fortsättningen att genom Mössebergsbolaget.
koncentrera sig På försäljning
och kundkontakter.

o Rationella lokaler
o rdealiskrösning -;"f$"",fj:,äi:,åä".1j1:

Ivar Gustavsson anser att den digare, likaså har ytan nästan
lösning man kommit fram till år tredubblats. Kinnarpsfabriken
helt idealisk. Han startade sitt fö- innehåller omkring 1.500 kva-
retag redan 1943 men eftersom dratmeter uppvärmd yta och till
han fyllt 68 år och en broder som detta kommer källar- och vinds-
tidigare var verksam i företaget utrymmen.
blev sjuk blev det aktuellt att an-
tingen överlåta eller lägga ned fö-
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- Vi har en oerkligt fin personal, sö,ger Margt'th

Jansson, alla stciller upp till hundra procent' Pä bi'Iden

Margi.th tillsammans 'med. en au sönrn'Lerskorna Ebba

Lithön.

LARS SVENSSON
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Margith Jansson har tagtt öuer Kinnarps Tertili.ndustrt
och sEsselscitter d,cirmed. 40 sömmerskor. På, btld.en

framför ilen nya fabri,ken ti.llsammans med dess Jörre
tigare loar Gustausson som komm,er att kaarstå. i före-
taget nå.got år fram&t.

I Ett riktigt bottennapp igår för Kinnarp mot
Karlsborg.
I - Ingen spelare kom ju upp i normal stan-

dard, suckar Kinnarps lagledare Uno Carlsson.
I Karlsborg tog således två viktiga poång och

vann matchen med 2-1 efter ledning med l-0 i
paus.

Kinnarps spel går för närva-
rande i vågor. Efter förra om-
gångens fina insats mot Stens-
torp svarade man igår för rena
bottennappet hemma på Kinne-
mo mot Karlsborg.

- Spelet år upp och ner för
nårvarande och vi får verkligen
börja titta bakåt och passa oss
så vi inte blir inblandade i bot-
tenstriden, såger Uno Carlsson
i Kinnarp.

Tl
'{b

r Lojt
Det var ett lojt Kinnarp, som

visade upp sig igår. Det fanns
ingen gnista hos spelarna och
passningsspelet fungerade då-
liCt.

Det var mest långbollar, som
antingen rann ut i sanden eller
också kunde Karlsborgsspelare
lått ta hand om bollen.

Bottennapp för
Kirrnarp

försvar hade en svart dag' Det

fungerade inte alls där bak'

hemskt virrigt idag, menar IJno

Carlsson i KinnarP'

- o Offside?
Redan efter fem minuter kom

matchens och Karlsborgs andra
måI. Det var återigen Bengt

Olsson som höll sig PåPassligt
framme.

o Helt fri
Karlsborgs ledningsmål föll

efter ca en halvtimmes spel ge-
nom Bengt Olsson.

Bengt fick bollen inne i Kinn-
arps straffområde och helt
omarkerad kunde han ge sitt
Karlsborg ledningen. Kinnarps

Tältlcampanj i Kinnarp

Curt och Roland - d.eltagare urd tältkampanlen t Ktnn_
arp.

Just nu pågår en tältkampanj
som bäst i Kinnarp. Det är frikyr-
kogruppen i Frökind som till-
sammans med Filadelfia - och
missionsförsamlingarna i Åsarp an-
svarar för det hela,

För både sång och tal svarar den
välkända duon Curt och Roland
från Falköping. Med sitt breda mu-
riakliska regigtgr och. ginq fina vitt-
nesbörd både sjunger de och talar
de så att de får alla att lyssna.

Mottot för den här kampanjen är
"Jesus ger Livskvalitel" och att det'
är just detta som Curt och Roland
betonar är inte att ta miste oå.

Iiil
.ii: f,;

Vem iir den
lycklige?

Vern är den lycklige? Någon-
stans i bygden går en lottovinna-
re omkring och myser. Vid drag-
ningen den fa auguitlhaf nälbn
låmnat in en rad hos Samuels-
sons i Slutarp, som ger vinnaren
67.614 kr. En bra grundplåt till li-
te av varje..,

n

TATTKAMPAI{JEII med GURT & ROIA]III
$d Kinnarps l(ontorsmöbler, l0ilsäiler alla dagal

oilsD-soilD t9.30, r.o.m. 2gl8. 8AR]{I[öU torct. to.oo.

Bengt fortsatte att sPela när
Kinnarpsförsvaret stannade
upp och vtintade en avblåsning
för offside, men den kom aldrig
och dårmed kunde Bengt helt
fri med Arne Ekbom i KinnarPs
mål göra 2-0 för Karlsborg.

o Reducering
Kinnarp kunde reducera till

2-1 efter 25 minuters sPel in På
den andra halvleken. Torbjörn
Äkesson nickade in ett inlägg
irån Roland "Lollo" Jansson.
Kinnarp jagade frenetiskt efter
en kvittering, men man kom
aldrig närmre än en nick strax
utanför av Göran Johansson,

I KinnarP var det ingen som
kom till sin rätt, särskilt kedje-

-r : ' :r'r r.'.. -... 1!:.!:rl r-l

spelarna hade mycket svårt.
Detta berodde kanske till stor
del på att Karlsborg hacte en
mycket duktig libero i Lennart
Jönsson. Lennart var mycket
såker i luften och där tog han
allt:

o Tuff match
För Kinnarps del våntar en

tuff match hemma På Kinnemo
mot Mariestad.

- Vi måsfe ta några Poång till
för att vara såkra och det vän-
tar två svåra matcher för vår
del mot Mariestad och mot
FAIK som är i Poängnöd, av-

slutar Uno Carlsson i KinnarP'
JONAS SKöLD

l?så*o*-å3



Trögt för Kidfiä?p
n Det går trögt för

Kinnarp just nu.
n lgår fick man vid-

kånnas ännu en förlust
detta mot Marie-

D Mariestad vann
rned klara 4-l efter det
att Kinnarp hade led-
ningen i halvtid med
l-0.

- Det går trögt just nu. Flytet
vi hade förut år som bortblåst
och vi gör inga måI, kommente-
rade en besviken lagledare i
Kinnarp Uno Carlsson.

Det såg ganska fust ut för
Kinnarps del efter den första
halvleken. Man höll spelet up-
pe ganska väl och kunde efter
tjugo minuter ta ledningen med
l-0 genom Roland "Lollo"
Jansson. Roland fick bollen i
Mariestads straffområde, drog
en Mariestadsspelare och satte
bollen säkert i måI.

e Tappade totalt
I den andra halvleken tog

Mariestad över kommandot
helt och hållet.

Kinnarpsspelarna var tvåa på
bollen och framåt skapades ing-
enting.

Efter dryga tjugo minuter in
på den andra halvleken fick så
Mariestad tilldömt sig en straff.
En Kinnarpsspelare tog med
hand.

Straffskytt var Jan Eriksson
och han gjorde inget misstag. I
detta låge hade Mariestad ett
markant spelövertag utan att
kunna överlista, men när målet
kom gick proppen ur för Marie-
stad.

Efter 33 minuter kunde An-
ders Lundh göra 2-l för Marie-
stad och fem minuter senare
var det dags för 3-1.

o Offside?
Per Andersson frck bollen på

Kinnarps planhalva. Kinnarps-
försvaret stannade upp och
väntade på en offside-avblås-

ning.
Men linjedomaren låt spelet

gå och ensam med Arne Ek-
bom giorde han inge t misstag.

- Det var ju en solklar offs!
de, dundrade Uno Carlsson.

När det återstod två minuter
kunde sedan återigen Per An-
dersson näta för Mariestad och
fastställde dårmed slutresulta-

o Arne bäst
I Kinnarp giorde Aine Ek-

bom en bra match trots de fyra
baklängesmålen och han var
den ende som kan få godkänt i
Kinnarp.

Domare var Tommy Stures-
son från Lidköping och han ha-
de ingen lyckad dag.

Han borde gett Mariestads
trånare Håkan Eriksson en var-
ning för sitt uppträdande på
bånken, så bör faktiski lnte en
tränare uppträda.

Fälldin
rill
Kinnarp

Statsminister Thorbjörn
Fälldin besöker Skaraborg
nu på måndag.

Fälldin inleder dagen med
ett besök på KinnarPs kon-
torsmöbler dår han också in'
tar lunch samt ger en
presskonferens.

På eftermiddag€4 besöker
han bl.a. De la Cordiesko-
lan i Lidköping och stats-
ministerns Skaraborgsse-
jour avslutas med ett anför-
ande på Stadsteatern i
Skövde.

F7'. trSh;o7- oJ

UV-start
Nu är det dags för en ny termin i

UV-kåierna! Det kommer att bli
torsdagar som UV samlas, istället
för onsdagar.

Alla barn i åldern 8-12 år är vål-
komna nu på torsdag kl. 18 till
Slutarp resp. Kinnarps missions-
nus.

Mrpeder rigr *j
tillträde! t18&* ö8- 3 i

Ttiltserien avslutad

;lil r;r
#
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"_Hela tiiltet spelar och sjunger,,. Roland, Lund.gren le-.
d.er sången.

!!-n- 
nasåaa.a,-griisplanen mellqn Lokal Frökind, ochbanrstugan-i Kinnarp_Slutarp har för and,ra gång"n Uii_

Efter tre veckors fin ge-
menskap, med ovanligt
många besökare - nästan
fullt tält varje kväll utom två
- år nu tältserien med Curt
& Roland slut.

Det är med både glädje och tack-
samhet församlingarna ser tillbaka
på serien. Synligt resultat är att
fem personer giort sitt beslut att
börja ett nytt liv i gemenskap med
Jesus Kristus. Hur stort det osynli-
ga resultatet är vet man inte, men
det har skapats många personliga
kontakter både i tältet och vid de
hembesök som har gjorts. För-
samlingen är övertygad orn att fle-
ra resultat av tåltserien kommer att
bli synbara framöver.

tFlp,i-CIct- q,l

Bilden ovan år från torsdagen i
sista veckan med "Hela tåltet spe-
lar och sjunger". Då kom ett tiotal
gitarrister, en dragspelare, en som
spelade på munspel, ett par barn
som spelade på kam förutom Curt
& Roland och elpianot. som varit
med varje kväll.

Övriga kvällar har flera sång-
grupper från de egna församlingar-
na deltagit.

Det har varit samtal om att för-
länga serien, men' församlingen
tror att det är mera meningsfullt att
satsa på andra uppföljningsaktivi-
teter. Redan i slutet av månaden
kommer Frökindsborna att bli in-
bjudna till 4 kvållar med temat
"Kristen? Vad är det?". som en
möjlighet för de tveksamma att yt-
terligare pröva sin sak.

oit uppkörd au fanniitltg"n ingo åie"aiiril,
För mångas trevnad anlades en

gräsmatta på 300-400 kvm i Kinn-
arp-Slutarp - mellan barnstugan
och Lokal Frökind.

Man bereäde marken och sådde
gräsfrö. Då koni - förmodligen
unga - mopedister och körde om-
kring på det riyanlagda området.
Arbetet giordes om.

För säkerhets skuil kringgarda-
des nu området med två långa vim-
pällinor.

Härom morgonen var den bl!
vande gräsmattan uppkörd igen
och ena vimpellinan borta.

Nu börjar fastighetskontorets tå-

lamod tryta och kanske också
pengarna i kassan för ändamålet.
Ska det bli någon gräsmatta måste
mopederna hålla sig därifrån. I
wnnerhet som det finns asfaltera_
de vägar att tillgå alldeles i nårhe_
ten.

Säger man från fastighetskonto_
ret i Falköping.

och
stad.



In$et fun$erar
I Kinnarp säkrade sitt division lV-kon-

trakt i går kväll.
I Vann med 2-0 på Odenplan mot Fal-

köpings AIK.
t Ett resultat soln dessutom innebår att

FAIK fortfarande ligger under det förhatli-
ga nedflyttningsstrecket.

Men som FAIK upptråder i matcherna just nu har
man faktiskt inte över strecket att göra. Hårda ord kan
tyckas, men hur sanningsenliga som helst.

- Jag har inget att invända, vi fungerar inte som ett
lag skall, suckar Bengt "Blecka" Georgsson, tränare.

r Allt rasade
I går kväll giorde FAIK en godkänd insats i första

halvlek, men direkt efter paus rasade allting samman
och Kinnarp kunde gå fram till en klar och rättvis 2-0-
seger.

Och detta trots att man då spelade i en hård och be-
svärande motvind.

- Vi trodde att vi skulle få problem i motvinden, men
det var ju helt obefogade farhågor, summerar en glad
Uno Carlsson, lagledare i Kinrfarp.

o Nick i stolpen
Första halvlek blev mållös och även relativt fri från

chanser till måI. Det enda som är värt att notera är att
Kinnarps Thomas Westerberg nickade en utspark (!)
från sin målvakt Arne Ekbom, i stolpen efter fyra minu-
ter.

Spelmässigt var matchen så långt ganska jämn,
kanske med ett litet övertag för FAIK. Men direkt efter
pausvilan tog Kinnarp tag om händelserna på ett för-
bluffande bra sätt och spelade sedan ut FAIK rejålt.

- Skrämmande, vi fick ju inte ens låna bollen under
halvlekens första 20 minuter, säger "Blecka".

. Ett logiskt mål
Och fullt rättvist och logiskt kom också ett ledningsmål

för Kinnarp. I den 20:e minuten dök Roland "Lollo"
Jansson upp som "gubben i lådan" framför måI, sedan
FAIK:s Kent Bengtzon missat en brytning. Iskallt slog

bollen förbi Kennet Andersson.
Innan ledningsmålet kom hade för övrigt Kinnarp

missat en straff, sdm man tilldömdes då Thomas Wester-
berg gjordes ner i farlig närhet av målet. Dock sköt Tho-
mas'lillebror, Per-Ola, straffen i ribban.

o Ny straffspark
Kinnarp fortsatte att dominera händelserna tiden ut

och kunde även öka på till 2-0 i sista minuten, då man
fick ytterligare en straffspark. Thomas Westerberg slog
denna obevekligt i nät.

Upphovet till straffen var det att plötsligt dök fyra (!)
Kinnarpsspelare upp rnot en ensam FAIK:are. Thornas
Kullman fick uppdraget att avsluta anfallet och giordes
då ner av FAlK-målvakten Kennet Andersson.

. Kontraktet klart
- Hårligt, nu säkrade vi nog kontraktet, var lagleda-

ren IJno Carlssons första komnientar efter slutsignalen.
Kinnarp har just nu 19 poäng och har efter sig i tur

och ordning: Karlsborg 18, IFK Skövde 17, Ulricehamns
IF 14, Skultorp 14, FAIK 13 och Våmb 9 poäng. Teore-
tiskt kan man fortfarande hamna under strecket, men
så mycket otur finns helt enkelt inte.

För FAIK är dåremot läget betydligt dystrare, i går
skapade man egentligen ingenting framåt. Precis som
vanligt, är man beredd att tillägga.

- Och då kan vi heller aldrig vinna några matcher,
konstaterar "Blecka" lite syrligt. Den rätta udden sak-
nas helt enkelt.

r Det låser sig
Att anfallsfolket i FAIK kan det hår med att spela fot-

boll, det vet vi. Men just nu låser sig allt, t.o.m' för en ir-
rationell och fantasirik spelare som Lasse Quick. I går
blev han utbytt, sedan han knappt doit något rätt.

Men sjålvklart går det inte att lasta någon enskild spe-
lare, hela FAIK-laget är just nu helt under isen.

- Det verkar som om vi saknar kampmoral och käns-
la för.att hjälpa varandra i matcherna. Någon annan för-
klaring har i alla fall inte jag, menar "Blecka".

HELT PLÖTSLIGT d.ök Ki.nnarps Roland.
"Lollo" Jansson upp sorn "gubben i l&dan" i
g&r kuiill på, Odenplan. Fi,rade 7-A mot
FAIK och grundlade d,iirmed en fullt rtittois
seger...

o Fem av åtta
Nu på lördag spelar FAIK ännu en viktig hemma-

match, då Mariestads BK gästar Odenplan.

- Totalt återstår det åtta poäng att spela om, jag räk-
nar med att vi måste plocka fem eller sex av dessa, fort-
sätter "Blecka". Hur nu det skall gå till.'.

Kinnarp däremot kan spela helt avslappnat och utan
press nu. Framöver har man bl.a. serieledande Tibro
hemma på Kinnemo" Då har Kinnarp allt att vinna och
defrnitivt inget att förlora. Upplagt för en sevärd och
mycket intressant match.

OLOF DARIUS

Slutarp
störde
Annelund

Efter idel misslyckanden i höst
giordes Slutarp på lördagen de
taktiska omdisponeringar som
kråvdes för att hålla jämnt med

, motståndarna. Annelund, som in_
för lördagsmatchen låg på andra
plats, fick fullt jobb med att klara
0-0. Om man tittar på målchanser-
na vågde dessa över i gåsternas fa-
vör, medan hemmalaget Annelund
angav tonen i spelet.

Det var alltså en bra genomförd
match av Slutarpsgänget, som med
en upprepning av lördagsspelet sä_
kerligen kan börja klåttra uppåt.
Det är också noterbart att Slutarp
genomförde 40 minuter med tio
man sedan en försvarsspelare fått
lämna planen för ojuste spel och en
tidigare varning.

Säkert målvaktsspel signerades
av Stefan Pettersson och av övriga
ger vi den här gången backen
Björn-Ove Andersson, mittfältaren
Håkan Andersson och på topp ja-
gande Martin Lindroth de högsta

i betygen.
Annelunds insats svarade inte

mot lagets position. Försvaret hade
problem med Slutarpsattackerna
och inte ens spelande tränaren
Kenneth Stenvall, med meriter
från högra sammanhang, bjöd på
några vidgade vyer anfallsmåssigt,
även om, som sagt, laget stundtals
hade ett visst tryck mot Slut-

, arpsförsvaret.
Ljungshof var som fotbollsarena

en besvikelse, Den behöver rustas
upp'

Domaren Per-Ola Bynander, Bo-
rås, gjorde en hygglig insats.

i' 
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Avtackningiar
på Posten e/" 
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Toå. medarbetare på" posten i Falköptng, Webstey Mar-
tinsson rned 47 tjcinsteår och Marianne Berge med, 23
tjönsteär, som g&r t, penston, autackad,es atd, en cerenl,o-
ni på huuudpostkontoret i Falkitpi,ng på tisdagsmorgo-
nen. Hiir ser oi, d,em tillsammans med, representanter
för poshterket, arbetsledare, arbetskamrater och fack
uiil autackningen. Postmiistare Harry Skalr,n, lcosso-
chef Si,g-Britt Kjellström och fackets representanter
Karl-Johan Bondesson och Göran Helmersson.

Vid en ceremoni på huvud-
postkontoret i Falköping på
tisdagsmorgonen avtackades
två medarbetare som nu går i
pension. Webster Martins-
son, brevbårare i 4f år,
1941-82, och Marianne
Berge, deltidsarbetande kas-
sörska i 23 år var det som här
tackades av chefer, arbets-
kamrater och fackföreningen
för sina arbetsår inom post-
verket. Minnesgåvor över-
Iämnades från posten och
fackföreningen. Blommor

blev det likaså.

Postmästare Harry Skaiin tacka-
de å postens vägnar de båda för de
gångna åren vilket också respekti-
ve arbetsledare gjorde, kassachef
Sig-Britt Kjellström och personal-
planerare Ove Johansson. Gunnar
Alriksson tackade å arbetskamra-
ternas vägnar. Fackklubben och
avd. 3027 av statsanställdas för-
bund representerades hår av Gö-
ran Helmersson och Karl-Johan
Bondesson.

Webster Martinsson har hela sin
tid inom postverket verkat som
brevbärare, först under ett antal år
med utgångspunkt från Kinnarp
men senare med stationering Fal-
köping. Falköping-Brismene,i har
varit hans brevbärarlinje. Marian-
ne Berge har som deltidstjånstgö-
rande i kassan på posten ingått i
personalreserven - innebärande
att hon förutom en viss fast tjänst-
göringstid också ryckt in vid va-
kanser. och vid hög arbetsbelast-
ninq.

:TS.t$
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Villavisning
i Kinnarp

Vi visar vårt populära 1-planshus på 1 15 m,- Huset som Du kan
bygga med låg kontantinsats eller ingen alls.

Visningsdagar: Lördag och söndag kl. 12-16.
Vägvisning från genomfarten i Kinnarp.

7/t ltta
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o Draperingar o Lufter
o Metervaror

Välkommen till

lenas Gadinshop, Slutarp
Öppet: Måndag-Fredag 10-12, 13-ia

Sommartid lördagar stängt

.KINNEVED
En iryinrättad tjänst som

KONTORIST
på pastorsexp. i Kinneved (Gr II) om från början 7 tim. i
veckan ledigförklaras härmed att tillträdas den 15 sept. 1982.

LfgEnl. avtal. Ans.-handl. ställes till:
KINNEVEDSPASTORATSKYRKORÄD past.exp. Kinn-
a6lFr 00 Falköping senast den 13 aug.
Uppl. om tjänsten lämnas per tel. 330 36 (säkr. tisd. och fred. 

,fm) Prosten Mårtensson.
KINNEVEDS PASTORATSKYRKORÄD

()
oO
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oeh )eBleeka,'e f&,r öngen
hjiilp ao gamla kom,pöso.'rrn,cr,

Regnet öste ned över Falkö-
ping under natten till lördagen.
Division lV-derbyt mellan
FAIK och Kinnarp stålldes in. I
morgon kväll gör de bägge elt
nytt försök.

- Fem matcher är kvar att
spela, vi måste förmodligen ta
fem eller sex poäng, för att
hänga kvar, säger Bengt "Blec-
ka"' Georgsson, tränare för
FAIK, som har ett risigt läge,
med sin elfteplats i tabellen.

o Kärvt
Men även för Kinnarp har ta-

belläget börjat kärva till sig.
Kometen från i våras har dalat

r Morgondagens division lV-derby
på Odenplan: en jätteviktig match för
båda lagen.
r Matchen - som blev uppskjuten i

lördags fullbordar den 18:e om-
gången.
r Vi ser inte matchen i morgon som

viktigare än någon annan av de fem

Sprinda och förucintansfulla tnför morgond.agens uiktt-
ga derbymatch i diuisLon IV. Arbetskomptsarna
FAlK-trrinaren Bengt "Blecka" Georgsson och Ktnnarp-
bosseq Uno Carlsson - iir nöjda med ett oaug;jort resul-
tat, då. bcigge lagen .fakttskt tir i,nbland.ade t, striden
kri.ng n edfl yttning s str ö ck et.

O'

högst betänkligt under höst-
matcherna.
- Som att vånda på en hand-

flata. Vi har inte alls samma flyt
som i våras, menar IJho Carls-
son.

- Två poäng till och vi kanske
uppnått målet för säsongen.
d.v.s. klara nytt kontrakt, fort-
sätter Carlsson.

o Inte nöjda
I så fall är Kinnarp nöjda.

Hur är det med FAIK, då? På
sin näst sista plats i tabellen
känner sig "Blecka" och övriga
FAlK-anhängare minst av allt
nödja.

- I våras troddejag nog på en
mittenplacering, jag bedömde
vårt spelarmaterial som såpass
bra, menar "Blecka".

Nu slåss de röd-vita med näb-
bar och klor, för att undvika
degradering.
- Så visst är jag besviken...

säger "Blecka".

o Försiktiga
FAIK råttar nu munnen efter

matsäcken. Hur gärna man än
vill vinna morgondagens match
mot derby. så blir målsätt-
ningen, atr behålla den poäng
man har, när man springer ut
på Odenplan.

matcherna vi har kvar, säger FAIK-
tränaren Bengt "Blecka" Georgsson
diplomatiskt.
I En poång mot FAIK i morgon

och en mot IFK Skövde på söndag,
sedan kanske kontraktet är såkrat, fi-
losoferar Kinnarps lagledare Uno
carlsson. >lq-u.

* Som läget är nu måste vi
helt enkelt vara försiktiga, iör-
klarar "Blecka".

Kinnarp har så gott som sam-

ma taktik. Vi säg"er "så gott

o Lagen
FAIK: Kenneth Andersson -

Stig Dahlberg, Tomas Medin, Kent
Bengtzon, Leif Bore - Leif Mark-
rud. Thomas Qvist. Thummy Pet-
tersson, Bengt Ahlenius - Las
Quick, Kjell Sjögren - Stefan Ek-
man, Rune Jonsson. Saming Oden-
plan, onsdag 16-45.

- Ja, att spela defensivi har
ege,ntligen aldrig varit vår me-
lodi, menar Uno Carlsson.

HÅK,dN PERSSON

KINNARP: Arne Ekbom - Dan-
Ola Sand6ir, Tony Persson, Roger
Axelsson, Berne Svensson - Tomas
Carlsson, Göran Johansson, Per-ola
Westerberg - Roland Janssoni To-
mas Kullman. Thomas Westcrberg
- Tommy Berglund. Torbjörn Äk-
esson. Smling Kinnemo, onsdag
16.30.

A]IBUD SÖRBY 1:12 KINI{EUEDS SOCKEI{
Falköpings kommun infordrar härmed anbud på fastigheten

Sörby 1:12 (Sörby skola) i Kinneveds socken.

Fastigheten är belägen ca 1,5 km väster Kinnarp utmed vä-

gen till Brismene.
Byggnation består av ett bostadshus/skolhus i trä samt ett ut-

hus.
Huset innehålier tägenhet om 2 rok, dispöni'r.rei iöi köpare,

samt f.d. skollokaler uthyrda till vävstuga.

Bostadshuset är i behov av upprustning/renovering.
Fastighetens areal utgör 2.000 kvm. Fastigheten har p.g'a'

sin nuvarande karaktär ej erhåilit något taxeringsvärde.
För övriga upplysningar elier anordnande av visning kon-

takta Fastighetskontoret, Lennart Ståhl eller Thomas. Ek-

berg, tel. 0515/131 20 ankn. 182 el. 170.

Anbud skall avlämnas i förseglat kuvert märkt "Anbud Sör-

by skola" och vara Fastighetskontoret, Box 43, 521 01 Falkö-

ping, tillhanda senast den L oktober 1982. .
e rr -, IFri prövningsrätt förbehålles.



o . tucka giirtua Arute!
I KINNARP (Vår ritsäNdE):
I Kinnarp kom i underlåge direkt i

gårdagens rnatch rnot IFK Skövde.
I Men reste sig och hämtade UPP ett

underlåge med 0-2 till seger.
I Kinnarp vann matchen med 3-2 ef-

tet 2-2 i halvtid.
Kinnarp är nu definitivt klara för division IV

även näsia såsong. Detta står klart sedan Skövde

besegrats igår På Kinnemo.
Malchen-bjöd på mycket öppet spel och Cet ba-

nade vägen för de fem målen som bjöds'

Förutom målen bjöds också en mångd fina chan-

ser. Bland annat så hade Skövde en stolpiräff
medan Kinnarp hade en stolpe och en ribbträff'

'Spelet var väl inte det bästa man skådat Det var

fränt och spelarna satte till ordentligt i närkamper-

na, till följd att det blev många avblåsningar'

r Fin upphämtning
Kinnarp kom i underlåge direkt. Redan efter tju-

go minuters spel låg man under med 2-0 och man

befarade att det skulle bli ett ras.
Kinnarp kom dock igen och eftet 27 minuter

kunde man reducera till 2-l gienom Thomas Kull-

man, som slog på ett skott på ett långt inlägg fiån
Thomas Westerberg.

Sju minuter senare kvitterade Kinnarp till 2-2 ge-

nom Thomas Carlsson och matchen var återigen
en öppen hisroria.

. Arne råddningen
Redan efter fyra minuter a',' den andra halv-

leken kunde Kinnarp ta ietiningen genom Thornas
Westerberg. Thomas sköt ett irårt markskctt i fritt
läge. Bollen fick lurig studs och gick över en lig-
gande Anders Palm i Skövdes måI.

I slutet av matchen osade det heti kring Arne
Ekbom i Kinnarps måI. Men tack vare ett rnycket
såkert målvaktsspel från- Arnes sida kunde Kinn-
arp rådda båda poången.

- Arne räddade segern åt oss idag. rnenade
Kinnarps lagledare Uno Carlsson. Han nöp ju en
straff, som i och för sig inte var märkvärdig, men
tack vare att Arne inte chansade utan stod kunde
han nypa den.

Även Per-Ola Westerberg gjorde en mycket bra
match som sista utpost i försvaret.

Kinnarp har kontraktet säkrat och det innebår
att man kan spela avslappnat och inte ha nån press
på sig.

..o1. I JONAS SKÖLD

Kinnarp urind.e 0-2 tiII 3-2 mot IFK Sköude och i en au
de absolwta huuudrollerna fanns måluakten Arne Ek-
born, Som så, rnånEa gånger tidiQa,re'. . :

ru6tA,

En enda målchans.
Det var allt KinnarP iYckades

åstadkomma framåt i lördags
mot Skultorp.

Skultorp, som. kämPar för
nytt kontrakt, vann med klara
4-0, efter l-0 i paus.

- Vårt försvar var verkligen
frikostigt och SkultorP med sin
vassa kedja var inte sena att ut-
nyttja detta, såger Uno Carls-
son, lagboss i KinnarP.

Kinnarp giorde en av sina
såmre matcher i höst. För-
svaret spelade mer än lovligt

virrigt och framåt lyckades
Kinnarp bara skrapa ihop till
en enda rejäl målchans.

- Vi hade annars som mål-
såttning att vinna matchen och
på så sått försöka hjålpa FAIK'
men Skultorp var bra och vann
fullt rättvist, menar lfno Carls-
son.

Per-Ola Westerberg och To-
mas Carlsson är de enda som
förtjänar godkänt .. den här
gånge4 i Kinnarp. Ovriga sPe-
lare spelade under sin normala

Anre Ekbom - hiå" 
"notacksan't. uWgift i lör'

dagq'

Slutarp hade speletl?twza
Trådet giorde målen

Det var Slutarp som i spel
och målchanser ågde gårda-
gens division Vl-drabbning mot
Trädet på Tångavallen, men
det blev gästerna som avgick
som segrare med 1-3 efter
0-1. Slutarpslaget gjorde en
mycket strong spelinsats med
Tony Skoglund som planens
dominerande spelare. Tyvärr
drabbades hemmalaget av do-
maren Lennart Qvicks bannor
när Tidahnlms<iomaren helt
omotiverat dömde straff för

Trädet efter en halvtimmes spel
i andra halvlek.'Det betydde
mål och l-2Jedning för Trå-
dets.

Fullträffen följdes av l-3 en
kort stund och däimed var da-
gen förstörd för hemmalaget.

Första halvlekens enda mål
gjordes av Nils-Erik Danielsson
på en kontring efter drygt halv-
timmen. Tony Skogiund kvitte- ,
radc två minutcr in på arrdra
halvlek. Det var ingen Slut'
arpsspelare som gjorde sig skyl.'

dig tiil något brott nå'r Trådet.
frck straff efter en halvtirnme.-
iÄnders- Ivansson var:straftskytt
och "hångde fur': bollbn utan'
chans för Slutarpsmålvakten.'
Fem minuter före slut giorde
Claes We$ermark 3- l-måtet.

.L€nnErt acick har dörnt foa- ,

u'a[ i f0' år. [Ian har en match
kvar att döma i sin karriår' Han
kan minnas sitt besök i SlutarP

som en klar miss' Han var tnte

med i rnatchen!
BÅSSE JOHANSSON

förmåga



Kinnarpsföretfrg
- Bra att få se ett företag som

inte är på våg att gå åt PiPan'
tycks Thorbjörn Fälldin' stats-
minister, säga när han med sin
egen berömda PiPa förankrad i
högernäven rundvandrade i
Kinnarps Kontorsmöblers vid-
sträckta anläggning.

h.l i q -{L' r\ I u v

Yrr l"tg"*.

sLilfi - ocll tilllJURSPR0llUGEllrER
För att stimulera och bevara konkurensmöjligheten för djur-
p"ggyFriql - Eeekt-a vårt.alternativ som innebår följande'

o Personligt engagemang
o Förbindelser uppbyggda på ömsesidigt fÖrtroende - inte bin-

dande skriftliga avtal
. Snabba leverans-, hämtnings' och betalningsrutiner
o Fullst. service på livdjurssidan för såväl kött- som {läskpro'

duktion
o Värme- och ventilationsutr. fordon

o Möjlighet till återtag av såväl kött och fläsk som chark-varor

Du som finner det angeläget att bevara och uttnyttja detta alter-

nativ - tveka inte lör att kontakta oss för en utförligare presenta'

tion där Du mer i detalj får veta våra erbiudanden.

Gör det redan nu - Du har inget att förlora

SENERBENGS StAIfi. & TIUIIJUNSAffÄR AB
TEL. 0515-335 65/336 85/332 80/331 05

SLUTARPS BILSVETS
utför plåtarbeten, lackering samt mindre reparationer.

Tel. 0515/335 49

Fälldin gästade På måndagen
länet under sin valturn6 och
passade på att gästa KinnarPsfö-
retåget innan han drog vidare.
genom länet mot LidköPing och
Skövde. På bilden ses han i glatt
samspråk med Assar Jarlsson.

- I?.|ötten -



@ Dlitten Tisdagen den 14 september 19g2 v
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Vad tittar dom på.? Försciljningschef Gunnar Johannesson t.u. och Henry Ja"l,sson t.h.
otsar Thorbjörn Fiiltdin pliy rnepanna.n som, eld.as med brtketter frå,n fabrikens trciaofall.
HeIa den stora anliiggntngen iir sjiiloförsörlande med energi för uppudlmntngen och

företaget spo.rar in oljertikning på,2,5 mzlj kr.

å1

j;lä:i::

Thorbjörn Fålldin var
utan tvivel mycket im-
ponerad av det effektiva
och bärkraftiga Kinn-
arps Kontorsmöbler,
som han ågnade flera
timmar igår av sitt hårt
anstrångda valrörelse-
program. Han träffade
en del partivänner på
verkstadsgolvet, som
hålsade statsministern
med grönklövern på
overallen. Något som
gladde den medföljande
centerpressen mycket.

"Rosorna" låt besöket
passera med ,.. likgiltig-
het.

Det får allt vara
Olof om jag skall hålsa
på nån statsminister, sa
en av jobbarna med ro-
sen på overallbröstet.

Innan Fålldin inför pres-
sen deklarerade utspelet
om centerinitiativet orn en
folkrörelse mot missbruk,
våld, invandrarhat och an-
nat misshagligt i samhället
vandrade han runt i Kon-
torsmöblers vidstråckta an-
läggning. Han åtföljdes av
grundaren Jarl Andersson
med söner samt länets och
kommunens centertoppar.

Kinnarpsföretaget - 40 år
i år - har från en blygsam
start av Jarl A och hans fru
växt ut till ett betydande ex-
portföretag med förlig vind i
seglen trots utlandskonkur-
rensens snålblåst och eko-
nomiska vågdalar.

Inget köande för det här
företaget i åslingska akut-
mottagningen inte. . .

- Det måste vara tryggt
och bra att ha arbete i ett
solitt företag med egen eko-
nomisk styrka, menade
Fäiidin.

o Statsverket kund
Medan vi rusade efter

Fälldin över ett antal hektar
fabriksanläggning berättade
Jarl Andersson för oss att
staten är en god kund hos
Kinnarps Kontorsmöbler.
Inte mindre än 50 procent
av produktionen går till den
s k offentliga sektorn - til
kontor inom statlig verk-
samhet, landstinget och
kommunerna.

r Falköping -
mest och bäst

Kommunen ja. Kommu-
nalrådet Erik Andersson (c)

var på plats och hälsade sin
statsminister välkommen.
Han gav också kort-korl
presentation av sin starkl
borgerliga kommun: störst
till ytan i länet, mest skog
flest berg, flest tprvmossar
flest kreatur. Producerar
flest guldvaror och flest lik
kistor.

Han fick också med någri
poster på r-'.nussidan. Vi
kande befolknlngsutveck
ling, färre jobb.

o Alteniativ energi
Assar Jarlsson - en a'

sönerna trri Kinnarpsföreta
gets grundare - orienterd,
orrr företaget och berättad
bl a om lrur man komm'
ifrån oljel:eroendet. Kinn
arpslöretaget har satsat p
brikettbranschen och är ge

nom att ta tillvara träavfa
let i produktionen självför
sörjande beträffande uptr
värmningen av hela fabr
ken. 2,5 nrilj kr skulle olja
till uppvärmningen annat
ha kostat.

Satsningen fick stat
ministerns fulla gillande.

o Kåldolmar
Kåldolmar med lingc

stod på menyn på lunche

::.;. . , ,i,ft ,"'f
if " 

-,-f,
,:, ,:..l:
;i;ii: J



feh 14 septembd tgE2

ffi6
som Fälldin med följe bjöds
oå -äch efteråt blev dei
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Statsminister Thorbjörn Fiilldin tog'sig giirna en pratstund med. de ansttiltd,a p&
Kinnarps Kontorsmöblefy nör han besökte företaget på. måndagen. Hiir t samspi&k
med Ante Pettersson.

andring i den elegan-
utställningshallen, där

kohtorsmiljöer visar
företaget kan prestera.

I Folkkampanj
Helt i linje med företagets

produktinriktade ambitio-
ner.fanns ett komPlett Po-
dium och sittPlatser för en

med stats-
ministern.

- Jag avser att efter valet
ta initiativ till en gemensam
folkrörelsekamPanj mot
våld, narkotika och alkohol.
Få företeelser i det moder-
na samhället är så angeläg-
na att bekämpa sorn det ut-
bredda drogbruket och den
brottslighet som det drar
med sig. Och fcir att rädda
unga människor, sade Fä11-

din vid presskonferensen.

-Det handlar inte om fler
poliser och fler socialarbeta-
re. Vi måste gå vidare, sade
han och förklarade sig be-
redd att efter valet ta kon-
takt med'kyrkan, frikYrkor-
na, hela folkrörelse-Sveri-
ge, löntagarnas och arbets-

"'givarnas organisationer för
atl. få igång en diskussion
kring problemen.

o Mobilisera
Sverige

Fälldin vill mobilisera he-
la Sverige för förändring av

attityderna rnot drogmrss-
bruk och brottslighet samt
invandrarfientlighet.

Skaraborgs landsting hör
till dem som inte rättar sig
efter regeringspåbudet om
högst 1 procents volymök-
ning utan överskrider kraf-
tigt. Men någon tilliättavis-
ning fick inte Partivähnen,
landstingsrådet Erland Hö-
gemark, som fanns På Plats.

Fälldin hade tvärtom för-
ståelse för att en del lands-
ting med utbyggnadsbehov
av exempelvis lång- och åld-
ringsvård inte följer rege-
ringens åtstramningskrav.

o Spara - men
var?

Vad centern i regerings-
stållning efter valet vill sPa-

ra in på för att kunna skära
12 miliarder ur budgeten
vill han fortfarande inte av-
slöja. Inte heller hur en bor-
gerlig regering kommer att
se ut.

- Det blir bara ett om-
resonemang och det har jag
inte tid att sysselsätta mig
med, sa Fälldin.

Valturn6bussen körde vi-
dare. Ur kommunen och till
Lidköping, där Fälldin tala-
de med gymnasieelever. På
kvällen var det Skövdes tur
och valtal i Stadsteatern.

" TEXT:
ULLANORDMARK

BILD: DAN NILSSON



Förstag4ngsvåtj are i Slutarp_:_ es'Ä-c:? - ;to

))IDet ua,r i,nte saåtrt
att bestömmu sö9"

Anders, Mikael, Magnus och Mi-
kael från Slutarp gick till val för
första gången. Utanför Lokal Frö-
kind. dår de röstade. satt de och
diskuterade en stund vid sina ame-
rikanska bilar, innan de gick in i
lokalen för att stoppa sina röster i
valurnan.

- Det har inte varit svårt att be-
ståmma sig, såger tre utav dem.

Det blir sossarna för vår del. Det år
arbetarpartiet och vi har varit kla-
ra med vad vi skall rösta på under
en lång tid nu.

- Jag röstar inte på socialde-
mokraterna, säger en fiårde. Jag
är emot löntagarfonderna, de tar ju
allt ifrån en. Löntagarfonderna är
helt avgörande för mig i mitt val.

De tre anära i gänget fnyser lätt

Röda KOfSet fanns som vanligt på plats utanför vallokalerna. Ovanligt rika gåvor inkorrimer
denna dag för bättre.geilrenskap mellan unga, gamla,.handikappade och invandrare. Ebba Juliusson
och barnen Pär och iamilla från Kinnarp stoppade pengar i bössorna utanför Lokril Frökind. Ingrid
Olsson och Inga Nielsen representerar Röda Korset.

föraktfullt åt åsikten gållande fon-
derna.

- Som socialdemokrat tror man
ju på löntagarfonderna och förres-
ten kommer de inte att genomföras
nu. Hur det blir med fonder kan
man inte avgöra förrän senare.
Man får se då hur det blir, såger
killarna som skall rösta på (s).

Avslutninesvis: vem kommer att
vinna valet?

- Palme, så klart skrattar de
unga herrarna bortsett från en
utav dem som hållei På Fålldin.

- Jag kommer att vaka med TV
i natt, säger Mikael Forsberg' en
av för,agångsväljarna i SlutarP.

LILLILL
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En oerhörd upplevelse åt

det negativa hålldt! Det hela
utspelade sig i F,okal Frökind
håromdagen, där Ebba The
Movie visades. På plats fanns
Siralten, och s!utarp-Kinn-
arps alla skinnpaj'beklådda 14-
lS-åringar (kanske något yng-
re också). Filmen varken såg
eller hörde man mycket av.
Prat, skrap med stolar och
fingrar framf,ör ljuset från
filmpro.iektorn dominerade
hela tiden. Att sedan Johan
Donner förefaller vara en ren
amatörfilmare gjorde inte sa-
ken bättre. "Ebborna" skötte
sig dock exernplariskt och in-
trycket av filmen hade såkerli-
gen varit mycket båttre om
mån sett den i en biolokal
med riktig ljudanläggning. En
film av det hår slaget hade
dragit fullt på ett sådant stäl-
le. Varför grusas stora för-
hoppningar så brutalt
ibland???

Anders Ssrgquist, Mi.koel Lindström, Mikael Forsberg
och Magnus Ekman framför en au btlarna. Efter d.et att
bild"en kniippts gick de till ual för första gå,ngen. (Foto:
Dan Nilsson)

Elva rätt
segerresultat
på promenad

Slutarps IF:s tipspromenad som
ingick i TEKLA samlade 64 star-
tande och man kan ju undra var al-
la höll hus i det vackra promenad-
vådret.

Motionsspåret utnyttjades för
promenaden och pristagare blev
två Slutarpsbor, Karl-Erik Lundin
och Bo Johansson båda med 11

rått, men Lundin var bäst På skilje-
frågan med 58 medan Johansson
hade 36. Rätt svar 51. Barnfrågan
vanns av Annika Svensson med 11

rått och 58 som skiljesvar.
Rätt svar: terränglöpning, Acke,

fisk. 1966, Catherine Cookson,
Dwigh Eisenhower, ett djur, Når-
ke, 7.32, 10:e plats, ek, rökning.

Grön lott nummer 99, ser. G röd
lott nummer 55, serie K, vann På
lotteriet. Vinsterna kan hämtas hos
Samuelssons.

På söndag år det en ny prome-
nad.

11S-;-- rcl- cr:>'

Tispromenaden i
Slutarp

Söndagens tipspromenad vanns
av Maria Abrahamsson, Slutarp
(193 cm) och som tvåa kom Bengt
Abrahamsson, Slutarp (198 cm).
Barnvinnare blev Annika Svens-
son, Slutarp (217 cm). Lotterivins-
ten gick till nr 86, gul lott.

Rätt rad: 2x2 x22 1x2 11x. Rätta
svaren: Egypten, 1.416 , t972,
gärdsmyg, dagen för riksdagsval
och FN-dagen, 400 m häck, april,
Anders Zorn, sockenskomakaren
och sockenskråddaren som går
omkring och utför arbete,
1982- 10- r7, vågen, Piteå.

Skiljefrågarr: Göteborgs Postens
omkrets i cm är 194.
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IND Lu/" litå Lyckad exkursion

Kinneveds kvrkokör i Falbygd,snatur
på trevlig utfärd

Kinneveds kyrkokör anordnar
varje år en bussutflYkt för körens
medlemmar och anhöriga. Denna
gång ställdes fården i tidig mor-
gonstund tili Våstrum och Väster-
vik. Dagen var lagom varm och
skön för att resan skulle bli riktigt
njutbar.

Första anhalt på resan var
Lunds medeltidsby, väster om Väs-
tervik; där husen aldrig flyttats vid
skiftet. En bevarad bebyggelse av
stort historiskt vårde. Här arbetar
tre konstnärer, Veinö Isestål i ke-
ramik, som var vår ciceron, samt
en konsthantverkare i träslöid och
en målare.

Under bussfården övade kören
inför den högmässa i Västrums
kyrka där man medverkade med

ett antal sångstYcken.

Efter högmässan inbjöd kYrkorå-
det till kaffe på Mörhults gård dar
reseledaren Bengt Klingstedts för-
äldrar Beda och Sten Klingstedt
tog emot med stor gästfrihet. Efter
kaffet bjöd fam Klingstedt 'med
Gun och Bengt På åkta småländsk
ostkaka. Som tack för visad gåstfri-
het överlämnades till församling-
ens kyrkoherde Bengt MYrgård en

bok om Västergötland och Bengt
Klingstedts föråldrar inbjöds att
deltaga i den planerade skårgårds-
turen och till middagen på Hjorten-
baden.

Efter den trivsamma samvaron
på Mörhults gård var det dags för
turen med "Vasalund" i Västerviks
skärgård, som verkligen visade sig

fråir sin bästa sida. Efter båtturen
besågs staden t.ex. den gamla

stadsdelen med båtsmansstugorna
och S:t Gertruds unika kYrkobYgg-
nad.

Sista anhalt på-resan var Calle
Örnemarks Riddersberg i Rogber-
ga dit vi anlände i skymningen.
Konstnären, som gör verk i masto-
dontklassen har på senare år blivit
mycket uppmärksammad.. För oss i
Kinnarp - Slutarp är Ornemark
särskilt intresserant därför att han
var kaf6idkare i Slutarp några år.

Att kören har röst och sång-
arglädje visade den På hemfärden,
som även den gick i sångens
tecken nästan från början till slut

Reseledarna Bengt och Co blev
vederbörligen varmt avtackade för
en väl planerad resa.

Kinnevedherden
installerad

Kinneveds nye lcyrko-
herde, kontraktsprosten
Uno Mårtensson. som

hlönarp iir en mycket i,ntresaant lokal oad. giiller roo-
få.glar. De't,kund,e Thomas Karlsson, Sköt:d,e, och Äke
Abrahamsson fr&n Falk)öpi,ng konstatera sedan d"e bl a
fått se ett tio-tal sparuhökar och lika många ortnuråkar
under sönd.assfönniddagen. ltgf ..oi -å.1,

f X$Å-lo-*?
Tre listor
i kyrkovalet

I likhet med tidigare kyrkofrrll-
mäktigeval i Kinneveds ftirsamling
finns även denna gång tre listor,
varav en samlingslista. Denna har
som första namn kontaktsprost
Uno Mårtensson och på de föl-
jande nio platserna är ordningsfii,lj-
den den samma som tidigare.

De två övriga listorna har kom-
ponerats av centerpartiet med Gii-
ran Andersson och Carl-Arne

för Kinnarp
Landstingets förvaltningsutskott

har godkänt förslaget till hyres-
avtal med Falköpings kommun för
distriktssköterskelokal i Kinnaro.
Årshyran uppgår till 58? kr pår
kvm eller totalt 82.140 kr i lg82 års
prislåge. l7g**f4 - c:'7

Avtal klart
närmast kommer från
Floby pastorat, installe-
rades i går i sitt nya äm-
bete av biskop Helge
Brattgård. Kinneveds
lryrka var fylld av fiir-
samlingsbor från de fyra
församlingarna Kinne-
ved, Brismene, Börstig
och Vårkumla. Efter den
högtidliga installations-
akten, följde samkvåm i
Lokal Frökind, där det
nya prästparet Gertrud
och Uno Mårtensson fick
många välkomstord.

-söd7-
f 93å-/c) - 1f

llswbiygd,safton

Adamsson som förstanamn på
resp. lista,

Så här ser listorna ut i sin helhet:
Samlingslista:
1. Uno Mårtensson, 2. Sven An-

dersson, 3. Inge Eckerlid, 4. Mar-
gareta Thor, 5. Berit Sarsuelsson,
6. Stig Johansson, 7. Britå Vilgots-
son, 8. Kurt Johansson, 9. Birgit
Ek, 10. Birgit Andersson, 11. Hå-
kan Silvander, 12. Berit Sontag,
13. Gun Klinlstedt, 14. Valdemar
Svensson, 15. Kerstin Eriksson, 16.
Bo Johansson, 17. Inga Nielsen,
18. Gull-Britt Brage, 19. Ingrid An-
dersson, 20. Gun Andersson, 21.
Lennart Karl6n.

Centerista 1:

1. Gtiran Andersson, 2. Ivan Jo-
hansson, 3, Astrid Pettersson, 4,
Åke Atrdersson, 5. Birgit Gtirans-
son, 6. Brita Johansson, 7. Bengt
Nilsson, 8. Ingrid Olsson, 9. Ove
Persson, 10. Anita Andersson, 11.

Ulf Eriksson, 12. Egon Johansson,
13. Inga-Britt Svensson, 14. Arne
Thuresson, 15. Mats Lindberg, 16.
Dagny Silvander, 17. Inga Larsson,
18. Sten-Inge Carlsson, 19. Alf Ad-
dersson, 20. Annika Göransson.

Centerlista 2:
1. Carl-Arne Adamsson, 2. Maj-

Britt Johansson, 3. Tyra Leifler, 4.
Assar Karlsson, 5. Giiran Anders-
son, 6. Gunnar Svensson, 7. Ann-
Britt Göransson, 8. Ruth Persson,
9. Erik Gustavsson, 10. Margot Pet-
tersson, 11. Bengt Klingstedt, 12
Ingrid Adamsson, 13. Eva Karls-
tedt, 14. Carina Karlsson, 15. Tord
Torsterisson, 16. Rune Lennarts-
son, 17. Lenart Persson, 18. Rolf
Lindberg, 19. Birgitta Lagerstrand,
20. Inger Eriksson.

Kinneveds Hembygdsförening
får på fredag kväll besök av Ver-
ner Lindblorn i samband med den
hembygdsafton som ordnas i Lokal
Frökind. Verner.Lindblom hör till
männen som hävdar att Svearikets
vagga mycket väl kan ha stått i

Västergötland. 1U,,, tggi

i Lokal Frökind


