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Kontraktsprosten Uno Mårtensson
instalterad sorn ny kyrlioherde

- Den som har öron hör
vad anden säger till för-
samlingarna. Det var le-
dorden fiir biskop Helge
Brattgård när han på sön-
dagen installerade den nye
Kinnevedsprästen, kyrko-
herden och kontraktspros-
ten Uno Mårtensson i sitt
nya åmbete i Kinneveds,
Brismenes, Börstigs och
Vårkumla församlin gar.

Kinneveds kyrka var fylld av
församlingsbor när processionen
med pråster och lekmän tågade-in i
kyrkan. Korsbärare var för-
samlingsassistent Eva-Marie Moh-
lin och i processionen gick juniorle-
darna Anna Josefsson, Anita
Svensson, kyrkvärdarna Gulli Ar-
vidsson, Barbro Andersson, Karl-
Gustav Gustavsson, Göran Anders-
son, Lars Ostberg, Rune Johans-
son, Karl-Erik Torstensson, Carl-
Arne Adamsson, de assisterande
prästerna kyrkoherde Hans Tykes-
son, Vittsjö, kyrkoherde emeritus
Karl-Magnus Börjeson, John Få-
gerlind och Bertil Edvardsson, kyr-
koherde Stig Luttermark samt t.f.
komminister Göran Carlsson,
biskop. Helge Brattgård, notarien
komminister Lars Magnusson samt
installanden kyrkoherden Uno
Mårtensson.

o Ge röst åt anden
Under processionen sjöng kyrko-

kören Pris Dig o Herre av J S
Bach. I sitt installationstal uisick

sen och Fader Vår under handpå-
läggning var så den nye herden i
sitt åmbete.

o Klarhet om vi
ärligt söker svar

Kyrkokören inledde högmässo-
delen med lntroitus med för-
samlingsomkvåde Höj jubel till

,, Herren alla länder, Halleluja tjäna
Herren med glädje, Helleluja av E.
Hovland. Altartjänsten före predi-
kan förråttades av Göran Carlsson,
som nu tjänstgör som komminister
i Grolanda församling och tidigare
varit vikarierande Kinnevedspräst.
Kyrkvården Carl-Arne Adamsson
låste dagens episteltext, den l8:e
söndagen efter trefaldighet om
Guds nåds gåva. Dagens evange-
lium var hämtat från Matt.
E:X4,-46 och föredrogs av Göran
Carlsson. Kören medverkade med
Såg mig den vågen av C Bjarne-
gård, varpå predikan hölls av den
nyinstallerade kyrkoherden. Som
tema för sin predikan hade Uno
Mårtensson orden Klarhet om Je-
sus får yi bara om vi årligt söker
svar.

Efter Uno Mårtenssons predikan
sjöng kören Befall din väg av J.H.
Roman. Kollekt upptogs till Kyr-
kans ungdoms arbete innan her-
den-prosten avslutade med altar-
tjånst.

o Mäktigt
Josef Erikssons måktiga Stora

och underbara äro dina verk bil-
dade slutvinjett på en ljus och
vacker högtid. där inte minst kyr-

Frå.n samktsömet i Lolr.al Fröki.nd": frå,n h.öger kyrkoherden och kontraktsprosten
IJno M&nensson, fra Margareta Hagnerud,, m.aka till föne kArkoherden Suen-Eric
Hagnerud sorn nu ö.r verksqm i Engelbrekts församling t, Stoekholm, biskop Helge
Brattgå,rd sarnt fru Gertru.d, M&rtensson. Med, kaffel<annor i högsta hagg lrene Jo-
.{e/sson och lngrid And.ersson.

Kyrkokören sjöng Herren vår vi hörde att du tånkte låmna Floby ett aru att förvalta i Kinneved. Pas-

Gud är en konung av J,S. Bach - vi år glada över att du stannade i toratet tar väl hand om sina präster
och efter kaffe, laadgång och tårta kontraktet. Falköpings kontrakts och ni år omslutna av en t-örbönens

var det många som ville ge Kinne- präster vill önska er Guds välsig- ande. Flaggorna har gått i topp i
r l-- L:--.r- ^^L l^. --:^^- _-*t -.:tl,^-



biskopen från Uppenbarelseboken
- bibelns sista bok. Den som har
öron hör vad anden säger till för-
samlingarna.

- Prästen har en viktig uPPgift
att ge röst åt vad anden säger. Vi
präster måste ständigt stå under
den Helige Andens fostran. Att
vara pråst är att vara förkunnare,
men ännu mer att vara förkunnel-
se.

Notarien komminister Lars Mag-
nusson låste upp fullmakten från
regeringen som förkunnade att
kyrkohey'den och kontraktsprosten
Uno Mårtensson utsetts till ny kyr-
koherde i Kinneveds pastorat från
den 1 juli 1982. Efter trosbekånnel-

wutt rlt.aÄEr uPPYrr ^u 
d!r,

under körledaren Margareta Thors
ledning och med Bengt Kjellström
vid orgeln,' medverkade förtjånst-
fullt.

. Värmande ord
Vid det efterföljande samkvämet

i Lokal Frökind med 150 gåster
fick det nya herde- och prostParet
Gertrud och Uno Mårtensson
många värmande ord:

Inledningsvis hälsade för-
samlingsdelegerades ordf. Karl
Gustav Gustavsson våikommen. -
Vi tror på ett bra samarbete i Pas-
toratet och i de fyra församlingar-
na. Vi önskar er båda lycka till.

veqspamas lrya sJarasorJarc cL( er-

ler flera ord på vågen. Inge Ecker-
lid.. höll samman trådarna och bi-
belvisor bildade ramar mellan de

olika talarna.

o Äterhlick
För Kinneveds församling talade

kyrkvärden Carl-Arne Adamsson.
Han giorde en återblick På de her-
dar som han kommit i kontakt med

under åren som kYrkvärd. Han
önskade det nYa kYrkoherdeParet
arbetsglädje i Kinneveds pastorat'

Kyrkoherde Stig Luttermark,
sorn haft kontakt med Uno Mår-
tensson sen studentåren i Lund sa

bl.a. så här: Vi var lite oroliga när

o Vi är förlorarna
* Det är vi som glort den stora

förlusten - vi har l'örlorat Prost,
prostinnan bch prostgård.

Det sa kyrkvärden Sten-Erik
Svensson som representant för
Fioby församling.

Sten-Erik tillade dock "att vi har
i alla fall fått Göran Carlsson från
Kinneved och det år vi glada för".
Sten-Erik, som själv är veniat, Po-
ängterade också den resurstillgång
som IJno Mårtensson har i Pastora-
tets lekmän. Han önskade en rik
och vålsignad tid.

Kyrkoherden Hans TYkesson
från Vittsjö frambar en hålsning
från Uno Mårtenssons hemförsam-
ling. Mårtensson är född och uPP-

våxt i just \rittsjö.

Historier
En av åldermännen inom Präs-

terskapet på Falbygden, kYrkoher-
de emeritus Bertil Edvardsson i
Floby berättade historier om de
gamla kinnevedsprästerna Boreil
och Bjerkander och berörde också
något Olof Magnussons tid i Pasto-
ratet. Borell hörde inte till de präs-
ter sorn var sårskilt måna om sitt
yttre, men var en stark förkunna-
re.

- Uno Mårtensson Påminner in-
te till det yttre om Borell, men han
liknar dem (Borell, Bjerkander,
Magnusson) i sin stråvan att ge för-
samlingsboma en sund själasPis, sa

Edvardsson och bad om ursåkt för
att han tvingades skynda vidare.
Han skulle göra tjånst i VistorP.
Han fick ett biskopsord På vågen.

- Som ersättare och bitråde har
jag tjii'nstgiort i Floby pastorat och

- fått se din iver, ditt allvar och ditt
engagemang för din uppgift. Kyr-
korherde emeritus Carl-Magnus
Börjeson önskade det nYa PrästPa-
ret lycka till.

. Arv att förvalta
Komm. Göran Carlsson, som tjä-

nat Kinneveds församling som va-
kanspräst sa bl.a så här: Det fi.nns

betydelse man tillmäter den här
dagen.

o Kontaktsprost
I ortstidningen har Uno Mårtens-

son vid ett tillfälle kallats kontåkts-
prost och det ordet tog han fram i
sitt tacktal till alla son gjort instal-
iationshögtiden så minnesrik.

- Vi måste ha kontakt med våra
medmänniskor. Jag har redan haft
möjligheter att knyta kontakter.
Kontakt - värme - ljus - gemen-

skap - det är viktigt för mig. Jag
är glad och tacksam att ha fått
komma till detta Pastorat med så

många duktiga rnedarbetare.
Till biskopen se han så här: Tack

för din alltid klara undervisning.

o Biskopsord
Biskopen avsluta-de med att stäi-

la följande fråga: Ar det hår med
installationer meningsfullt? Han
svarade ja på den frågan och be-
rättade också att han framför sig

har 14 installationer. Det är inte
bara en högtid för den installeran-
de prästen utan fast mer ger instal-
lationerna ett ryck framåt för för-
samlingarna.

Biskop Helge sa också så här:
Jag gläder mig åt att ni får komma
till detta pastorat' 'Här finns så

mycket trofast lekmannafolk. Kris-
ti kyrka lever och en sån här dag
ger oss frimodighet att jobba till-
sammaris präster och lekmän Det
fmns ett stort arv att förvalta i detta
pastorat.

Biskopen gav också berömman-
. de ord till organisten och körleda-
ren Margareta Thor och under-
strök därmed Mårtenssons tidigare
tack till sångare och musiker.

Biskopen korn också in På den fi-
na kontakten sorn finns meilan kyr-
kan och skolan och betonade vik-
ten av att kyrkan och dess folk ska
finnas ute i samhållet, iskolan, i in'
dustrirr.

Som avslutning sjöngs Lågorna
är många, ljuset är ett - visa num-
rner 630 trr Psabner och visor.

BÅSSE JOHANSSON

u$,

Kgrkoörden Carl-Arne Ad.amsson följs i processionst&get at: znstalland'en, kyrko'

hårde llno Må,rtensson, assisterand,e prö,5jter7,,a Göran Carlsson och Hal,,s Tykesson

niirtnast lcarneran,
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Tipspromenaden
i Slutarp

Söndagens tipspromenad vanns
av Ulrika Johansson med 1l rått
och 233 st i skiljefrågan. Som tvåa
kom Inga-Lill Rehn, 1l rått (222 st)
och barnvinsten gick till Christoffer
Rehn med 1l rått 95 st. Vinst på
lotteriet utföll på nr 6 serie Z. Rätt
rad: 2lx xxx 1x2 2x2. Rätta avaren:
Andrew. Finland, Efter floden, La-
ura Ingalls Wilder, Lennart Bod-
ström, Kymmendö, 1968, Drottning
Kristina, The big apple, Barney,
själland, Humle o Dumle. Skiljefrå-
gan 365 st. 

tqåbfö*/

Hembygdsafton
Lokal Frökind fredag 15 okt.
kl. 19.00. Verner Lindblom hål-
ler föredrag.
Underhållning' av Syskonen
Broo. Utställning av foton och
kartor. Servering.
Alla välkomna!

Klnnevedg
llambygdelörenlng

meL

Visst stod aaggan,
i Skura,borgs län' 7

o

lri

Hör ses Verner Li.ndblom stud,eta en gammalkarta öoer Mönar$ som i,ngå'r i d'en lo-

leclla utstöllning som hembggdsföreningen ,hå'ller på' att bygga u'pp i' Lol+nl Ftökind"
T.u. ses föreni.ngens ord,förand.e Rune Lennartsson och t.p. om Verter Lin'ilblont

sekreteraren Thomas P etter s s on.
En stor del av Verner Lindbloms | 

"**, 
alrrr".rirrg.. ochr

grundmaterial har han t.qt,,:::" | *";;;;;;ch de mångi förnäma.

;1ä,JlT;TITr,.,:;l'.Tl+x*n:.;lr"åli*';*:*
bad Verner Lindblom fortsätta, tt- I irr. i Verner Lindbloms,bevismöns-
dersöka och försöka bevisa att det | ,"".
forskningsarbete Holger Bengtsson
lagt ned inte var förgäves.'*

Verner Lindblom gick tillbaka
till år 4.000 f.kr. Det var under den
eran som gånggrifterna anlades på
Falbygden. Här finns inom ett täm-
lingen begränsat område inte
mindre än 290 gånggrifter. Det
finns inga åldre fornlämningar nå-
gonstans i Sverige - qtt faktum
qom redan från början styrker Ver-
ner Lindbloms teori.

Dessa och fler fornlämningar ty-
der klart på att vår åldsta boende-
miljö finns just i våra trakter. År
2.500 f.kr. vai Uppland fortfarande
under hav - så uppfattningen att
Svea rikes vagga skulle ha stått i
Uppsala är svår att styrka.

*
Med-hjälp av ortsnamn i vilka in-

går Äsaka utvecklade Verner
Lindblom sin uppfattning ytterliga-
re. Han berättade att vi i södra
Skaraborg har sex platser med or-
det Äsaka i - ett ord som ur-
sprungligen betyder Gudaåkning
och som kan ha ett samband med
dåtidens offertraditioner - traditio-
ner som ytterligare ger fog för Ver-
ner Lindbloms påstående om ur-
sprungsplatsen för Svea Rikes vag-
ga.

- Det finns en enda runsten i
vårt land där ortsnamnet UPsola
återfinns och det är en sten här i
Skaraborg. Det finns c:a 1.400

ruristenar i Upland' Inte På någon
av dessa återfinns ortsnamnet UP-
sola, sade Verner Lindblom vida-
re.

*
Han kom också in På Eddan och

förklarade att en detaljerad miljö-
beskrivning som återfinns i Eddan
i detalj stämmer in med Halle- och
Hunneberg och Göta Alvs utloPP i
havet.

Ett arurat - och Ytterligare - ar-
gument som Verner Lindblom för-
de fram var forna tiderns eriks-
gator. Dessa gick från begynnelsen
runt Åleberg och utökades seder-
mera till att omfatta Vättern runt.
Sedan gick de genom lånet nord-
våst och åter österut och via Vät-
terns östra strand söderut ned för-
bi södra spetsen och åter in i Ska-
raborg.

- Dessa öriksgator borde ju -
.om nu Svea Rikes vagga stod nå-
gon annanstans - ha gått fram i
dessa trakter. Så var sannolikt inte
fallet.

*i:iti:tit:
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Hembygdsafton
i Lokal Frök'ind

Kinneveds Hembygdsförening
får på fredag kvåll besök av Ver-
ner Lindblom i samband med den
hembygdsafton som ordnas i Lokal
Frökind. Verner Lindblom hör till
månnen som hävdar, att Svearikets
vagga mycket våI. kan ha stått i
VästerBötland. ;g

Som avslutning på sitt anförande
konstaterade Verner Lindblom att
Våstergötland och Smäand har.
Lejonet i sina landskapssym$oler.

- Hade det inte varit rimligt att
Uppland hade haft denna kungliga
lejonsymbol i sitt landskapsvapen
om nu "vaggan' stod i Uppland,
undrade Verner Lindblom som av-
slutade sitt timslånga föredrag med
en ödmjuk fråga:

- Har jag fel - råtta mig då gär-
na!

PER.ERIK VRANG

SftidintressGmde -

SE HIT!
Kinnarps IF har öppnat sin
skidsektion för alla intressera-
de Vasaloppsåkare. Vi håller
möte tisdagen den 19/10 kl.
f9.30 på Kinnemo.. lir du in-
tresserad qå kom gärna till oss

då!

Under senvintern presente-
rade TV en för oss skarabor-
gare mycket intressant serie
"Svea rikes vagga." Det frnns
som bekant många teorier om
att Svea rikes vågga. stod just
i vårt län och serien i TV un-
derströk också detta. Den här
serien mynnade ut i en debatt
dår de etablerade historiker-
na tillbakavisade alla dessa
teorier. Några argument som
klart bevisar att kritikerna
iku[e ha rått presenterades
vatken då - eller senare.

Med i den här debatten var bl.a.
låraren från Götene Verner Lind-
blom. Han kommenterade också
delar ur TV-serien. Häromdagen
hade nybildade Kinneveds Hem-

bygdsförening inbjudit Verner
Lindblom som föredragshållare vid
en hembygdsafton i Lokal Frö-
kind. Att Verner Lindblom år ett
allischnamn stod strax fullt klart -
så gott som samtliga platser i stora
samlingslolialen kom till anvånd-
ning. 

* 
-

Det skall sågas med en gång -
Verner Lindblom är en intressant
bekantskap, intressant bl.a. genom
de teorier han under ett par decen-
niers studier kommit fram till. Och
mycket tyder och pekar, på att
Svea Rikes vagga stod i Skara-
borgs län - närmare beståmt i när-
heten av Kinnekulle.

" KIF:s skldsektlon
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En skördedag på 40-raler

Den hår bilden har vi fått Iå-
na av Gustav Gustavsson i Slut-
arp. Dbn tog Gustav.en höstdag

'. 
tt,: "

under krigsåren på 40-talet.
Han tog den när han cyklade till
stan från Slutarp, Mannen på

bilden år Erik Sund6n och med
sitt trespann kör han sin sjålv-
bindare över Falan.

Tipspromen.6 l?få{ir-åi
Söndagens Sparbankspromenad

i Kinnarp - Slutarp samlade 100
personer som trotsade det kyliga
höstvådret.

Det fanns ingen som hade 12
rått, däremot 2 st ll:or som skildes
åt genom skiljefrågan.' Första pris vanns av Jan Lind-
roth (161), andra pris P-O Gustafs-
son (ll2), tredje pris Knut Östberg
(10 r. 246), fiärde pris Inger An-
dersson (10 r. 325).

Rätt svar: Alla typer av räk-
ningar, Sven Edvin Salje, Usurpa-
tor, Guillermo Vilas, 6 proc, l/3,
Gunilla Holmberg, 15 år, 1955,

'l 250.m0 kr, Blondie, 2.fiX) år.

I Rätt rad: xlx 2xl 1222x2.

I Skiljefrågan: 264 st spikar.

I Lotterivinst på serie E gula lotter

I l:a vinst nr. 70 och 2:a vinst nr. 80

| år ej avhåmtade. Kontakta Ing-
I Uarie Stridh tel. 0515/334 26.

Älnnarps !r

Med, end,ast en tappad. poiing har Kinnarps IF aunnit en
at; distriktets P 70-serier. I det mycket framgångsrika
laget, som oi, hiir ser pä btld, i,ngå,r: Gary Gezsti, Jan
Callenui,k, Rickard Pablo, Matti.as Johansson, Mikael
Bolinder. Friimre raden fr u: Amdreas Rehn, Markus
Brisbo, Dennis Arelsson, Mattias Brtsbo, Jtmmy Palm-
qoist, Henrilc Torstensson samt Johan Torgnysson (mäL-
vakil. Laqledare TordTorstensson och Bo Johansson." l').t'r1 118*

Dagentfo*oUsn@
9'BLECf([;T
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TRANAB
SLUTABP!

Bengt "Blecka" Georgsson låmnar sin trånarsyssla i
Falköpings AIK och trånar nästa säsong division VI-
laget Slutarp.

Dåt har ni dagens stora fotbollsnyhet.
- Vi slutförde förhandlingarna med "Blecka" under

söndagskvållen, såger Bo Johansson, ordf, i Slutarp.
Bengf Georgsson har en lång och framgångsrik kar-

riår bakom sig med bl.a. spel i Kinnarp, IFK Ulrice-
hamn och Tråvad. De två sista säsongerna har han trå-
nat Falköpings AIK.

- Vi är förstås mycket nöjda över att ha fått honom
till oss, detta år vår största satsning någonsin, fortsåt-
ter Bo Johansson. I r?,,rd
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alttberii,tialn'
FalltöpWbor gör
Zaire-tltställnirW

Redan när jag gick i första
klass beståmde jag mig för att
bli författare. Men inte fölrån
jag var farmor gav jag ut min
första bok.

Det beråttade författarin-
nan Kerstin Sundh, som un-
der ett par dagar gåstat Fal-
köpings kommuns skolor och
beråttat för elever i årskurs 3
om hur en författare arbetar.

Det år ganska ofta författarbesök
i skolorna men det år inte:alltid
den besökande författaren lyckas
fånga elevernas intresse. Ibland
har man som utsänd reporter näs-
tan tyckt att det hade varit bättre
om eleverna bara fortsatt att läsa
hxickerna, mötet med författaren
bakom dem måste ha blivit en be-
svikelse, Men Kerstin Sundh hör-
de till dem som trollband sina unga
åhörare och som antagligen inspi-
rerade dem att läsa mer. Hon be-
rättade spånnande om sina bok-
måinniskor. hon talade om hur man
gör når man skriver en bok och
hon qppmanade treorna: läs, skriv
och lyssna när andra berättar.

- Ju mer man läser ju mer tan-
kar och idder fårr man i huvudet.
Och i Kerstin Sundhs huvud finns
många id6er.

- Ju äldre man blir desto fler
minnen och idder har man. Så när
jag började skriva så sent måste
jag ju skriva jämt.

. Göra bort sig
Den första boken kom alltså inte

förrän hon blivit farmor men skri-
vit har hon giort sedan hori började

skolan. Hon började att Publicera
sig genom att skriva beråttelser om
hur hon giorde bort sig - "och det
gör jag alltid".

- Jag skrev om någon som gjor-
de bort sig som jag, sände berättel-
serna till en veckotidning och fick
85 kronor för de.. 

----
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Kloss 4 och 4 B i Kinrwnps skola med liirarrta Anrw-Karin Grape och Monica Hou-
land" oar htå, an: lelassenta som besökte Zaireutstiillningen. Med, höjiL artn ti,ll höger i
bilil skAmtar Ulla-Greta Stenström som liofullt beröttar om lioet i den of,ril<anska

i.'/

&
I
I

ffit

ban (mod'ellen) sombanfien samlats kring' zrfto- &Z- ; nau"".dskap av plåtbitar och jiirn-

Om landet Zaire, förutva- tåckande :T 1"" - 
livet ge' 

I 
skrot eller hackor av metallskrot - 

^

rande Belgisk" K""C",l;;;- staltarsig_idethårlandetft"tl"glu* funktionella - hittar vi'

rar en intres"."t "ts;i;'il;l iJ'*: *lYra-$e.9-o1rr 4t;:l å1|.ffi;;:"tff":fT::i.:'i;
Missionskyrkan i Falköping. ta stenslrom' r alKoprngsborl titta på utstälningen: "Därnere
Utstållningen som är utom- :o-.t"o""tul.rorrnlsslonen un-l-1furns det inget som heter avfall -
ordentligtledagogisk och hel- der tre års tid i Zaire. I manTåitar -fife-6öm-nägut*utårt

", 1ilil,:TiT*ffiHträffid:+ -_:_j--
I Förutom skårmar med rer

bortmig. I tlta om landet och d"r, b"f.li;ii;l ol-o,,J åi* fråsa om återanviind-

Så frck hon egna barn, började I ll har makarna Stenström 
^uå | 

*c'
skriva sagor, också för en vecko- | ll lmaSfer ".y 

j!:.Til -.som till-J r r.-,.orlroroolr konst

raparkeringsplatserocidengula|ffiRenakonstföremål-avverkligt
bokhandeln och de andr- '-l--- ffi I högkla."so-".lieferiträo_chsten
hade ersatts av stora e.a'uå','öl r Jåtteroligt I lffi

tidning och så småningom'"äi$;: I tll ""rt.o av befolkninge" o,o;""J'i ] o Leksaker och konst
sersomsändestillSverigesradio. I Il visat på hur uppfinningsrikedom Leksaker som t ex en motor-

Så kom barnbarnet Lasse och I I I och nödtvång i ett fattigt land firar cykel och en helikopter, framståll-
hondm ville Kerstin Sundh visa sin | | | triumfer når det gåtler att framstä- da av järntråd - verkligt fyndigt
barndomsstad. Men Torget var ba- | [l h redskap och nyttoföremåI. Hus- ihopkomna hittar vi också

hus, Tånk att bara för att vi har 29 [ bäst kanske "Den- 'r'ånk att bara tör att vi har Zg I bäst kanske "Den heliga nåttvar-
bokstäver och kan såtta ihop dem ll den" överflyttad till afrikansk miljör 25 böcker till ord k.r, oi u""ait; ;;å ;;; ll "rdad ur eu tråstycke, verktigt

- Det fanns ingenting att visa så helst, roligt, sorgligt, spännande. . , lf skicklig;t gliord.
jag skrev i stället en berättelse om - Jag tycker det är såjåtteroligt
ä;;;;;;å; * "å'l'e """ li- 

att beråttå, det är därför jag 
"k"i- I . FattigdoTel.j detta ett av värl-

ver, sade *e""ti., Surraf,;;1;;_ | duns rikaste llinder _ hiir finns
na hade nog gärna lyssnat eri { t:ormt med- värdefulla naturtill-
stund till. 

-_. - j Sångar _ belyses också av de klå-;. 1

- 
.€.f,. I der, sydda av mjölsåckar, som

finns på utstältringen. Det år långt
från den svenska missnöjda välfär-

ffi o Sjålvståndigl1961
. Zaire blev självständigt land 1961
och har 27 milj invånare. Storleken
är fem gånger Sveriges. Presiden-
ten heter Mobuto och är vald på
Iivstid. ' Huvudstad år Kinshasa
med 3 milj invånare.

Landet utnyttjar ingen vat-
tenkraft till el men det finns vat-
tenfall som det går att utvinna hela
3(X) terawatt från. Vårldens nuva-
rande elproduktion är 1.4fi) tera-
watt. Landet rir rikt på värdefulla
mineraltillgångar.

Missionen har verkat i Zaire i l0l
år. 1961 bildades en sjålvståndig
afrikansk kyrka dzir med 33.0ff)
medlemmar. Allt detta och mycket
mera berättar utställningen.
GLENNWELANDER

";.,ffi.,1

r,+
åsi.#i

#Lr
..,.,-ri;11 iir,ll:åi

sffi
,il*;:.'14"1\,'ii'i*1""':'i"'"'''1ii;5 

.-:**".ffi
Kerstin SunÅh, barnboksförfattare, berd,ttar om sina böclccr för Anette, Jäaiä, jei-
ry,Lisa, Ann-Mame, Niklos och Helerw i. kloss J i Kinnarps skola.
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i Kinneved
Kinneveds kyrkofullmäktige har

beslutat enl. kyrkorådets förslag
om en oförändrad utdebitering om
60 öre för 1983.

Trots den långa utdebitering om-
fattar staten inkl. räntor m.m.
581.ffiO kr.

Fullmåktige beslöt att förutom
qrdinarie utgifter avsåtta 35.000 kr.
till skatteregleringsfonden samt
vardera 100.000 kr till församlings-
fonden och allmånna investerings-
fonden, Vidare fick renoverings-
kommitt6n. som handhar den nu
påbörjade renoveringen av kyr-
kan, även uppdraget att låta vär-
meisolera kyrkvinden.

Kyrkofullmäktige gav kyrkorå-
det i uppdrag att påbörja projekte-
ring så att önskemålet om byggan-
de av församlingshem kan påbör-
jas inom en snar framtid, i för-
samlingsfonden finns efter 1983 års
fondering ca 650.000 kr.

Kinnarps IF rustar
för nästa års division IV-
spel.

o Kent Bengt2on, 26,
kommer tillbaka till mo-
derklubben. efter två
såsonger i FAIK.

. Roger Gustavsson,
30, blir med all sanno-
likhet ny, spelande trä-
nare. Roger, som tidiga-
re spelat i Kinnarp, er-
sätter dårmed Göran Jo-
hansson.
. - Det ser riktigt bra
ut för tillfållet, myser
KlF-ordföranden, Gösta
Eek.

Kinnarps IF gjorde en god-
känd come-back i division IV
den gångna säsongen. Efter
vårsäsongen skuggade man
IFK Falköping, men under hös-
ten föll laget tillbaka.

o Vänder hemåt
Nu har KIF börjat rusta inför

1983.
Kent Bengtzon, fotbolls-

fostrad i KinnarP, vånder nu

Roger Gustaosson blir
Ktnnarps lF:s nye trdnare.

lqg&*ii-o*t'
hemåt efter två säsonger i Fal-
köpings AIK. Kent år spelklar
den 5 november.

Ett annat nytt namn blir med
största sannolikhet Roger Gus-
tavsson, från Norrahammar.
Roger, som under 1979-80 spe-
lade med just Kinnarp, blir, om
allt går i lås, sp-elande tränare,
dår han ersätter Göran Johans-
son, som nu låmnar Kinnarp ef-
ter tre lyckosamma säsonger.

- Till 9Wo är det klart med
Roger. Vi hoppas räta ut de sis-
ta frågetecknen i dagarna, sä-
ger Gösta Eek, ordförande i
Kinnarps IF.

Kinnarps IF blir i så fall Gus-
tavssons första klubb som trä-
nare.

- Vi hoppas att han också
blir en förstårkning på spelarsi-
dan. Just nu år han emellertid
meniskopererad, berättar Gös-
ta Eek.

TÅXEN PERSSON

ev(,

rÄxssrvnsLsuN
I SKÄRABORGS I"iN
INFORMERAR

t18&-lt* rgDet rådde en fönädisk frostllal-
ka på vråra vågar igår morse, men
bilisterna klarade denna en av
årets första rejåla halkor utan
stötrc bekymmer. Polisen {ick ba-
ra rapport om en avåkning. Den
skedde i Kinnarp igår morse. En
personbil körde av vägen och slog
runt. Ingen månniska blev dock
skadadiolvckan ftg*tt*a

Laddat progla; lnll*- il'o6 ofu"urrdrad utdebitering

Upptakt hos
Slutarps ltr'

Slutarps IF hade på tisdagskväl-
len kallat till spelarträff i Fritids-
lokalen. Över 40 aktiva och några
ledare kom för att bl.a. tråffa den
nye trånaren Bengt "Blecka" Ge-
orgsson, som informerade om hur
han vill ha det med triiningen

för Slutarps IF
Slutarps IF har en intensiv no-

vember framför sig. Efter ung-
domssektionens samling i Fritids-
gården den 14 november följer års-
möte den 15 november i klubbstu-
gan på Tångavallen. I samma vec-
ka på lördagen (den 20:e) blir det
årsfest. Den 16 nov. ska SIut-
arpsspelarna tråffa nye trånaren
Bengt "Blecka" Georgsson vid en
triidf i Fritidsgåirden och sen drar
tråningen i gång en dag i veckan
fram till kväll. Efter nyar blir det
full fart på "Blecka" och hans
manskap.

Kinneveds
församlingsdelegerade

fastställde vid sitt ord. oktober-
sammantråde pastoratskyrkorå-
dets förslag till inkomst- och utgifts-
stet samt en oföråndrad utdebite-
ring om 50 öre per skkr.

Bland inkomsterna märktes för-
utom skattemedel och räntor in-
komst från skogsvårdsförvalt-
ningen 70.(M) kr och jordbruksar-
renden som nu är indexreglerade
81.000 kr.

Förutom ordinarie utgifter, löner
och fastighetsförvaltning avsattes i
staten 80.fiD kr för byte av värme-
panna samt takbeläggning och vår-
meisolering i golvbjålklag å Präst-
bolet, Börstig, utgiftsposten räntor
kunde i l9flil års stat strykas då
pastoratet fr.o.m. 1982 är helt
skuldfritt.

FRö]{IND
Intresserade av

hembygdsstudiel
i Axtorps och Svenstorps
rotar är vålkomna till Ax-
torps församlingssa! onsda-
gen den 24111 kl. 19.30.

Medv. JosefJacobsson.
Kaffeservering.

sttdieFoönndetr r
vuxensK0Hn

Kinneveds Hembygdsför-

Klnneveds hembYgdsförenlng.
Intresseqade av hembygds-
studier hälsas välkomna till Ax-
torps församlingssal 24lll kl
19.30.Kaffeserverin!. ngA

framöver, Det blir träning fyra
måndagar före jul och nyår med
start nu på måndag, då samtliga
spelare skall vara ombyttå och kla-'
ra kl. 18. Samling 17.30 i skolans
gymnastiksal. Träningsfortsåttning
blir det sedan måndagen den 29

november, månd 6 december och
måndag den 13 december. Den l0
januari startar sedan hårdkör-
ningen med träning tre gånger i
veckan, måndagar, onsdagar och
lördagar.

Föreningens årsfest blir på lör-
dag i Lokal Frökind, som bli vålbe-
satt av spelare och ledare om man
skall döma efter föranmälan.

Natur och miljö
Vattentäkier inom
Slutarp-Klnnarp
Upphävande av skyddsområde
och skyddsbestämmelser för
vettentäkter inom tätonerna
Slutarp-Kinnarp,
kommun

Falköplngs

Länsstyrelsen fastställde den
20 februari 1974 skyddsområde
och skyddsbeståmmelser för
grundvattentillgång på fastig-
heterna Fastarp Millomgården
1:5, Hassla Västergården 2:27

och 2:64 samt Kinneved Klir-
kegården 1:23 inom tåtorterna
Slutarp-Kinnarp,
Länsstyrelsen har efter be-
gäran från Falköpings kom-
mun i beslut den 11 november
1982 upphävt ovannämnda
skyddsområde och skydds-
bestämmelser.
Vattenförsörjningen från Slut-
arp-Kinnarp baseras nurnera
på vatten från Vättern via.vät-
tervattenledningen.
Besvär över beslutet kan an-
föras genom skrivelse till rege-
ringen. Skrivelsen skall såndas
till Jordbruksdepartementet,
103 33 STOCKHOLM och skall
ha kommit dit inom tre veckor
från den dag beslutet kungior-
des.
Har.rdlingarna i årendet finns
på länsstyrelsen i Mat'iestad,

Mariestad den 16 nov. 1982

Länsstyrelsen

Slutarus lF - Ärstest
' Lördagen den 20 nov. kl. 19 i LOKAL FRÖKIND.

Supdpris: 65 kr. - Anmälan till Bengt Stenqvist, tel. 332 38

senast onsdagen den 17 nov.

Dans till populära ALVARS ORKESTER.

Du kommer väl till årsmötet på Tångavallen måndag 15 nov.
kl. 19? Du missar väl inte Spelarträffen med "Blecka" i Fri-
tidsgårrden tisdag 16 nov. kl. 19.30? - Vi startar träningen
den 22 nov.

l%' lggf, stutarps tF - styretsen



GÖTEB0RGS-PoSTEI{ Tisdagen den 23 november 1982

RAT}DAS,

- Oiot *tnnt hopcs Ooer 3a rnlirgen Fotköpin4-l,a,rrnÅr&. Di relrolr:d.e och prsorwlen oill lw tÅget latar men N uill Wgo nel

Falköping-Lan deryd
(G-P): Jåinivägen måste räd-
das. Det finns ett klart utta-
lat krav bland de resande på
den nedläggningshotade
jämvägslinjen FalkOpinp
Landeryd.

hotesterna mot SJ:s ned-
liiggnhg$poiitik viixer sig
allt starkare.och man vill nu
ha ett slut på sabotaget möt,
tidtabellerna.

Liigger 5J ner bandelen

klipper niarr samtiögt av

livinerven för en rad sarn-

håillen i Västergötland och

SmåIand, säger de resenärer

G-P tråiffat under en enkel-

resa med rälsbuss för 56 kr
mellan FalköPing och

Landeryd.

tr Risiga tåg
Befiilhavarelå rålsbussen till

Ulricehamn är Rune Anridsson
från Falköping. Han år nyutbil-
dad lokförare men inte heltånd
på motorvagnstågen

- De er ganska risiga. Titta
bara på vindrutetorkaren. Inte
går den. Jag får vifta med den
manuellt, såger han.

Rune Arvidsson anser att $I
bara har att vålja mellan investe-
ring i materiel och järnvag eller
nedlåggRing. t'

- Jag ser inga andra alteraa-
tiv. Iute kan man hålla på att
köra med de hår rnotorvagnarna
så många år till, såger han.

I Falköping fflldes de båda
motonragnarna, som ingick i tåg-

$åttet, med högstadie- och gm-
nasieeleven från SlutarP och
Kirur-arp. Susanne Olander, In-
gela Kiellberg och Caiarina Ec-
kerlid, tog tåget för att komma
hem någon timme tidigare.

- Vi bmkarta tåget på onsda-
gar och bedagar när vi slutar lite
tidigare. Det är väl så att vi ut-
nytljar tåget till 50 Procent- för ;
skolresor. Dessutom tar vi tåget I
om vi skall in någon kvåll till Fal \
köping och roa oss. Men hem
måste vi lifta, säger Catarina.



Torsdagen den 25 november 1982JULISTAD

Choekad
oeh Slad
Per-Olu har inte
hoft en, tanke på
" Snöret" -stipendiet
I Han debuterade i A-laget samma dag som han

fyllde 14 år.
! Nu, drygt tre och ett halvt år senare, tillhör han

Kinnarps IF:s allra mest betydelsefulla spelare.
I Sorn bevis för detta har per-Ola Westerberg, l?,

tilldelats årets "Snöret"-stipendium.
I - Jåtteroligl, naturligtvis, år hans kommentar

till sist.

match på grus. Seriedebuten
lät dock vänta på sig ännu ett
tag.

- Den skedde först året där-
på, då Göran Johansson var ny
som trånare hå,r ute, beråttar
han. . Och 'sedan dess har jag
lyckats håIla min plats...

o Fått skiill

- Jag tycker ati min vilja år
ganska god, samtidigt som jag
åir våildigt medveten, om att jag
måste förbättra min teknik och
passningsspd

r Eftertraktad?
17 år gammal och duktig di-

vision lV-spelare. Det låter
som ett eftertraktat byte fOr
klubbar i högre divisioner.

- Men ånnu har i vart fall
ingen hört av sig, skrattar Per-
Ola.

Om så skulle ske då?

- Tja, nog skullejag väl tän-
ka igenom förslaget i alla fall.
Fast det skulle förstås bli svårt
att lämna Kinnarps IF, sam-
manhållningen och andan är
fantastisk här.

o KM-vinst?
Närmast på programmet för

I Per-Ola och Kinnarp stå,r in--omhus-KM i Odenhallen den
1l-12 december. En turnering
där man blev två i fiol.

- Så nrr siktar vi väl på att
förbättra den placeringen i år,
såger Peo illmarigt. Nej, skämt

Nu är dock tiden med Göran
förbi, efter den gångna sä-
songen tackade derme för sig
och elterträds nu av Roger
Gustavsson.

- Det hommer säkert att gå
lika bra, vi kånner ju Roger
se'n den tiden han spelade här
ute, såger Peo.

o lled i bilden
Precis som sig bdr har Per-

Ola utvecklats lite undan för
undan. Varje år har ytterligare
framsteg giorts,

Varje fotbollsspelare har bå-
de goda och dåliga sidor. Vilka
är Peos?

vEM VTNNER ilen dragleanryen, örets "sntwet"-stiptend.iat per-olawesterberg, el-
ler fomiljen westerbergs fudota oön, labrailoren Lirw? Hur ssm helst, per-olå'na,
som sagt tillilelats ett ao ile toå stiperdierna i årets "snöret"-fqtd,. "Jag ör bå,ile
gla'd. och lite choclcnd" söger Per-ola qjölo, om itren fira utmiidtelsen. (Foto: Harolld
Karlsson).

Samtidigt som han iir glad
över det, år han överraskad.

- Jag har inte ens tänkt mig
att jag skulle vara aktuell för
detta, berättar Per-Ola. Jag
blev nåstan chockad när jag,
låsjf FT i tisdags och fick se att
jaS tillhörde kandidaterna.

Per-Ola tilldelas sUpendiel
dels för att han under tre års
tid har tillhört de mest fram-
trädande försvarsspelarna i
Kinnarps fF och dels för att
han under den gångna så-

upp som
pojklagstrånare i sin förening.

- Jag har tränat P8-grabbar-
na, upplyser han. Och det har
varit våldigt kul, om tiden
räckbr till kanske jag fortsåtter
med det nåsta år;

o Fotbollsfamilj
Per-Ola kommer från en äk-

ta t'fotbollsfami[i", det vet den
insatte. Både föråldrar och sys-
kon har.under många år näs-
tan varit "bo-satta" på Kinne-
mo. Mest känd är förstås bro-

'der 
Thomas, som i många årr

varit det tongivande namnet i
föreningens AJag.

j åsido, men vi skall i alla fall
Jförsöka gb IF.K Falhöping och
I Stenstorp en hård fight om KM-
I tileln..
I Förberedelserna är det i var-
I i" f.U inget fel på, för nårva-
I rande tränar Kinnarps-grab-- så det var väl inte, så Just Giiran Johansson har

konstigt att jag började spela i ""::l-,:::',,KIF redan när jag uu" 
"å* 

a' I9:3T*,*1ttt våildigt mvcket

gammat, *"rr"" Per-ola. Jag fo1"T,-.9?t:*:i*fl:a--69.'.r-qi' -- ;_^-;_: Utan tvekan, han hardrogs ju med av den övriga.tb- I "tu,', äåfr'r."-* nå mio_ när

barna två gånger i veckan, en
utomhus och en inomhus.

Men det tänker man förstås
inte så mycliet på nåir fråm-
gångarrrat som t.ex. "Snöret"
stipendiet kommer.

Då kånns det ehbart brå...
OLOF DARIUS

miljen och även av jä;-å"i; :kål]t.oc,h 
go"rmat på mig' när

t*j:l;l*,-,*",,;; ;" liii*::ti";:1,,T"#'JåH?;
rödersedas, rörresten) .p* 1 il:]T"TTji:1,å*,1#T;;Per-Ola sin A-lagsdebut. Det I --' --' --- "
hahdlade då om en trånings- av"' ':
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I m"a på' vislutiillen fanns utsupptecknaren Arnold Jo-

| *nfttot med' hustru Ltlian, hiir ti'Ilsammans med' Ker-

ll "tlt Arnesson och utbitdningstadi'ons Carl-Magnus

I 
Benoteoå.rd.

I De flesta Skaraborgarna har väl dofter från mat och kaffe fylldes lo-

| | vid det här laget hört "Skilling- kalen givetvis av sång denna kväll.
/ tryckarna" från Kinneved sjunga i Utom det vanliga utbudet av skil-

radio eller i något annat sarrman- lingtryck sjöng man två visor med
hang. lokal författare, Ingrid Andersson,

Slöta, samt ett bidrar från "Anton i
Men Kerstin Arnesson från Lutt- Ormaslätta", en visa om Grönkö-

ra har faktiskt haft många sång- ping-Yllestads järnväg. Det före-
cirklar under de senaste åren och kom ibland att det var för mycket
hade i fredags kvåll kallat samman text i förhållande till noterna, men
sina sångare till ett samkvåm på med lite nödrirn så gick det hela
Kinnarps Pensionat. Förutom ljuva jämnt upp i slutet ändå.

Kinneaed
I valet till kyrkofullmäktige i Kin-

neved fick centerpartiet 117 röster
och samlingslistan 105'

Valda för centern är följande:
Carl-Arne Adamsson, Göran An-

dersson, Maj-Britt J-ohansson, TY-

ra Leifler, Ivan Johansson, Assar
Karlssön, Astrid Pettersson, Göran
Andersson, Gunnar Svensson, Ake
Andersson, Ann-Britt Göransson.

För samlingslistan: Uno Mår-
tensson, Sven Andersson, Inge
Eckerlid, Margareta Thor, Berit
Samuelsson, Stig Johansson, Brita
Wilgotsson, Kurt Johansson och
Birgit Ek. tn r/ö _ , llg"t-

a:

IFRöKIND '% I%J.

Gott resultat
vid RK-auktion

Kinneveds Röda Korskrets sYfö-

rening höll i tisdags kväll sin sed-
vanliga auktion i Lokal Frökind.
Ett 80-tal var församlade, då ordfö-
randen i kretsen, Giiran Anders-
son, håilsade välkommen. Efter
kaffeserveringen vidtog auktionen,
som skickligt leddes av Assar Wil-
gotsson, ÄsarP. Den gav ett
mycket hnt resultat, 9.300 kronor'
som oavkortat går till hjålPverk-
samheten för nödlidande. Avslut-
ningsvis tackade ordföranden alla

I som bidragit till auktionen och sär-

skilt tack tillägnades syföreningens
damer för allt arbete de nedlagt.

l'f vå-, t- rl&

Iogo ljus i vår gran!

- Se oad d.e gjorl med u&r granbelysning, siiger barnen p& Fgrklöoertr', fr.v. Helenq
Karlsson, Marie Holmström, Vtktor Johansson, Sten HoDlanÅ', Jenny Hailin och
lda Rehn. Bakom dem förestå,ndare Birgit Ahlryist.

Barnen på daghemmet
Fyrklövern i Kinn-
arp/Slutarp är ledsna.
Deras julgransbelysning

i förstördes två gånger
med bara ett dygns mel-
lanrum.

- I fredags sattes gra-
nen upp, lagom till första
advent. berättar före-
ståndaren Birgit Ahl-
qvist. Första kvällen
plgckades samtliga 16

lampor bort och krossa-
des mot asfalten på gatan
intill.

På lördagen lagade vaktmåsta-
ren alltihop, för att nästa morgon
på nytt behöva konstatera ått för-
störelse skett. Nu hade förövarna
"nöjt sig" med att förstöra åtta av
de 16 lamporna.

o Besvikna
- Barnen blev oerhört besvikna

när deras gran förstördes, säger
Birgit Ahlqvist. Nu.har vi inte
brytt oss om att sätta upp nya lam-
por.

Man kan fråga sig vad det är för
mening med att ge sig på sådana
här saker. Antagligen har skadegö-
relsen utförts av ungdomar utan

vettig sysselsåttning. Kanske år det
samma personer som varit framme
både fredag och lördag kväll?

* Det år inte första gången vi rå-
kat ut för skadegörelse säger Birgit
Ahlqvist. Tidigare har man bl.a.
ryckt loss bräder från staket inom
daghemsområdet.

o Ingen stör
' Daghemmet ligger ganska skyd-
dat bakom Lokal Frökind. Miinni-
skor kan vistas ganska ostört på
området och syssla med sådan här
meningslös verksamhet. Kanske
borde starkare belysning såttas
upp för att på så sått tnotverka yt-
terligare skadegörelse.

LANI'.NBYDSBAIUAN TOGS
J]PP I BTI(S I' AGSIT'B ÄG.N

Vad kommer att hånda
med järnvägstrafiken På
bandelen Falköping-Ulrice-
hamn-Landeryd? Det und-
'rar riksdagsledamoten Inger
Josefsson (c) i en fråga till
kommunikationsminister
Curt Boström.

Inger Josefsson PåPekar att re-
geringen utan att ange motivet
lagt ned en övergriPande utred-

ning om bandelen som skulle ske
tillsammans med Falköpings, Ul-
ricehamns, Tranemo, Gislaveds
och Hylte kommuner. Löfte om
utredningen har getts av två tidi-
gare kommunikationsministrar,
fortsåtter hon.

- Beslutet har ingett oro hos
invånarna i de berörda kommu-
nerna. JärnvägslinjeU är något
av en livsnerv. För ett bevarande
av jä{nvägen talar de senaste
årens syn på och behov av kol-

lektivtrafik och allt högre priser
på drivmedel.

Hon anser vidare att järnvägs-
linjen i ökad utstråckning kan an-
vändas för godstrafik. Detta för-
utsätter en upprustning av ban-
delen och att godstrafiken från
Sveriges norra och mellersta de-
lar till de södra och omvänt diri
geras via bandelen. 't

- Fullfölj utredningsarbetet,
uppmanar hon kommunikations-
mlnlSlern. räGrr



Slq,tt efes t i Kiruter) e d,
I Lokal Frökind dignade i fre-

dags kvåll prisbordet när Kinne-
veds skytteförening och Kinnarps
sportskytteklubb hade gemensam
fest oeh prisutdelning.

För musiken svarade Alvars or-
kester och under kvällen auktione-
rades ett stort antal saker bort till
förmån för föreningarna. Mycket
av det som såldes var korrstsmide
tillverkat av medlemmarna sjålva i
Berglunds smidesverkstad, Hals-
ång.

Det ungdomliga inslaget bland
. kvällens pristagare var påfallande

stort. Just inom ungdomsverksam-
heten har också i varje fall Kinne-
veds skytteförening livlig verk-
samhet genom luftgevärsskytte.
Inom sportskytte med hagelgevär
och studsare måste man vara lite
åldre för att kunna hantera de va-
pen det är frågan om i detta. En
och annan flicka kan man numera
åven se i skyttesammanhang, men
pojkarna dominerar.

Förstapristagarna i Kinnarps
Sportskytteklubbs tävlingar 1982:

Jaktstig: Lars Lindgren. Lerdu-
vor: Johnny Mann. Älg: Gunde Jo:
hansson. Rådiur: Göte Lindgren.
Grisbanan: Bengt Äkesson. HVA-

ålgen: Lars Lindgren. Samman-
lagt bäst: Gunde Johansson.

Kinneveds Skytteförening dela-

Kinneoed,s skytteförening har för första gången tagit ett
Iagpfis i junior-SM i Göteborg. Det var Tommy Berg-
lund, Lenrwrt Blom och Per Her-mansson sofiL s,Darede
för detta och d,e gtatuleras hör ars Kinneoeds Sts4ttefo-
renings ordf Karl-Gustaa Ahl.

t'l&3qL- r>"1

Rekordol 
eff'tr<rt

1.500 för
IsAngOverkast

Inte miridre än 1.550 betalades
för ett virkat sångöverkast vid
Kinnarps kyrkliga syförenings för-
säIjning häromkvällen i Kinnarps
pensionat. Även för övrigt var det

i höga bud som roparna Sven An-
dersson och Uno Mårtensson fick
från en generös publik. Posten

'Uno Mårtensson inledde med an-
dakt och under kantor Margareta
Thors ledning sjöngs flera sånger
ur det nya psalmbokstillägget Psal-
mer och Visor 82 rned sångare ur
kyrkokören som försångare.

Behållningen av årets försäljning
blev iirte mindre ån 15.510 kr nära
2.000 mer än förra året.

Av förra årets auktionsmedel har
den livaktiga syföreningen beslutat
att utdela till Lutherhjälpen sam-
manlagt 2.500 kr. Sv. Kyrkans mis-
sion 2.000, blivande församlings-
hem 2.000, Kyrkans prydande
2.000, till Polen (gm km Karl-Erik
Tysk, FalköpinC) f .000, Ria, Falkö-
pin! soo, Stiftets Folkhögskola i
Hjo 500, Flåmslätt 500, IM 500,
Stockholms Stadsmission 400, Gö-
teborgs Stadsmission 300, Sv. Kyr-
kan i Utlandet 300, Sjömanskyrkan
i Göteborg 300, Taltidning åt blinda
300 samt Riksförbundet Kristen

de bl a ut följande priser:
Måsterskap banskSrtte, senior:

1) Claes Akesson, 209 poäng, gutd-
plakett; 2) Tommy Berglund, 203
p, silverplakett; 3) Karl-Gustaf Ahl,
194 p, bronsplakett.

Mästerskap banskytte, junior:
l) Anders Hermansson, 195 poiing,
guldplakett; 2) Lars Göransson, 193
p, silverplakett; 3) Roger Carlsson,
188 p, bronsplakett.

Måsterskap fåltskytte: 1) An-
ders Hermansson, 55 träff, guld-
meda{i; 2) Karl-Gustaf Ahl, 51 träff.
silvermedalj; 3) Bosse Johansson,
50 tråff, bronsmedalj.

Måsterskap korthrill, senior: 1)
Karl-Gustaf.Ahl, 158 p, guldmedalj;
2) Ola Hermansson, 153 p, silver-
medalj; 3) Joakim Winggren, 143 p,
bronsmedalj:

Mästerskap korthråll, junior: 1)
Roger Carlsson, 96 p,.guldmedalj;
2) Jessica Winggren, 94 p, silver-
medalj; 3) Parik Carlsson, 94 p,
bronsmedalj.

Fostran 200 kr. Dessutom bekostar
syföreningen kyrkl. tidningar och
blommor till Frökindsgården.

Statsprisskjutning:
Klass 85: l) Claes Åkesson. lZb

poäng.
Klass 84: l) Karl-Gustaf Ahl

127 p;2) Hans Centerstig, 126 p.
Klass 83: 1) Lennarth Blom, 116

p.
' Klass 82: 1) Tornmy Berglund,

133 p; 2) Per Hermansson, 133 p.
Klass B1: 1) Anders Hermans-

son, 134 p.
Klass 817: 1) Joakim Winggren

135 p; 2) Ola Hermansson, 126 p.
Klass 815: 1) Lars G<iransson,

141 p; 2) Roger Carlsson, 138 p.
1901 års vandringspris: 1) Tom-

my Berglund, 87 p; 2) Per Her-
mansson, 83 p; 3) Karl-Gustaf Ahl,
81 p.

Bröderna Larssons vandringsp-
ris: 1) Per Hermansson, 98 p, vp;
2) Joakim Winggren 96 p; 3) Bosse
Johansson, 96 p; 4) Lars Görans-
son, 96 p; 5) Anders Hermansson,
94 p; 6) Roger Carlsson, 93 p.

Georg Johanssons vandrings-
pris: l) Anders Hermansson, 184 p,
vp; 2) Per Brisbo, 184 p; 3) Bosse
Johansson, 183 p.
Förbundets vandringspris: 1)

Lennart Blom 130 p, vp; 2) Bosse
Johansson, 124 p.

Jaktvårdsföreningens vand-
ringspris: l) Karl-Gustav Ahl, 85 p,
pokal; 2) Roger Carlsson, 82 p; 3)
Jonas Hjortsåter, 82 p; 4) Joakim
Winggren, 82 p.

Fåltskyttepokalen: 1) Anders
Hermansson, 78 tråiff, pokal; 2)
Karl-Gustaf Ahl, 77 träff; 3) Bosse 

r

Johansson, 76 träff; 4) Claes Åk- I

esson, 76 tråff; 5) Joakim Wing-
gren, 75 tråff.

Åtlebergs ryttare: l) Anders 
1

Hermansson, 92 p; ryttare för all-
tid; 2) Mats Sanfridsson, 91 p; 3) i

Bosse Johansson, 91 p; 4) Lars Gö-l
ransson 90 p; 5) Per Hermansson,l
9o p.

_ Normas vandringspris: l) Claes
Akesson, 135 p, pokal; 2) Tommy
Berglund, 133 p; 3) Per Hermans-
son, 133 p; 4t Roger Carlsson, 125
p.

Centerstigs vandringspris: 1)

Lars Göransson, 114 p, pokal; 2)
Roger Carlsson, 114 p; 3) Anders
Hermansson, 113 p; 4) Hans Gö-
ransson, 110 p; 5) Joakim Winq-
gren, 109 p.

Frökinds GDVs vandringspris:
1) Anders Hermansson, 143 p, po-
kal.

Kombinationspris senior: 1)

Lennarth Blom, 126 p, vp; 2) Karl-
Gusta.fAhLJ26p.---.

Kombinationspris junior: 1) Ro-
ger Carlsson, .127 p, Hp; 2) per
Brisbo, 125 p.

Korthållspokalen: l) Roger
Carlsson, 142 p, pokal; 2) Per Her-
mansson, lr[2; 3) Jessica Winggren,
140 p; 4) Per Brisbo, 140 p; 5) Ola
Hermansson, 140 p; 6) P E Joels-
son, 140 p.

Ungdomsförbundets vand-
ringspris 22 longz 1) Jessica Wing-
gren, 143 p; 2) Per Brisbo, 142 p; 3)
Per Hermansson, 141 p; 4) Ove Jo-
sefsson, 138 p; 5) Roger Carlsson,
138 p.

I)amernas skånkta: l) Benny
Brodd, 45 pi 2) Karl-Gustaf Ahl, 45
pi 3) Joakim Winggren, 45 p; 4)
Lars Göransson, 44 p; 5) Roger
Carlsson,'44 p; 6) Hans Göransson
43 p.

Distriktsfinal ?0-iaden luftge-
vår:

Klass flickor A med stöd: l)
Jessica Winggren, 398 p, guld-
meda[i, Hp, diplom; 7) Maria Joels-
son, 394 p, Hp, diplom.

Klass pojkar med stöd: 6) Hans
Göransson, 395 p, Hp, diplom; 9)
Roger Carlsson,394 p, Hp, diplom.
Triangeltåvlingen mellan St<ytte-
föreningen, Sportskytteklubben
och Jaktvårdsfdreningen:

Jaktstig: 1) Lars Lindgren,
Kssk, 100 poäng; 2) Gunde Johans-
son, Kssk, 100 p; 3) K-O Karlsson,
Kssk, 94 p.
Banskjutning: 1) Roger Carlsson,
Skl 98 p; 2) K-c Ahl, Skf, 9? p; B)
Anders Hermansson, Skf, g? p.

Algbanan: 1) Göte Lindgren,
Kssk, 86 p; 2) Sture Olsson, Jvf, 85
p; 3) Stig Lindgren, Kssk, 84 po-
äng.

Sammanstållning av de tre tåv-
lingarna: l) Sture Olsson, Jvf, 262
p; 2) Gunde Johansson, Kssk, 266
p; 3) Lars Lindgren, Kssk, 262 p.

Lagtävlan: l) Sportskytteklub-
ben, 479 + 415 + 407 : l30t p; 2)
Skytteföreningen 426 + 484 + 356

- 1266 p: 3t Jaktr.årdsföreningen
432 + 436 + 385 : 1253 p.

Skyttemärken äv olika valörer
samt skytte-ös-kungamedaljen de-'lådes också ut under kvällen.

Luttra, Brisrriene och Vårkumla
med sammanlagt 1.766 invånare.
Av dem år l8S barn under ? år.

Tillkomsten av det nya distriktet
betyCer att Åsarpsdistriktet
minskai i omfattning och mindre
justeringar för Vartoftadistriktet.

Från Äsarp har det protesterats
mot att barnläkaren skall ha sin
mottagning endast i Kinnarp och
inte i Asarp men sedan primärvår-
den för någon månad sedan var
ute och informerade om orsakerna
har kritiken tystnat.

- I'varje fall tills vidare kommer
läkaren att finnas enbart i Kinn-
arp, såger primårvårdsdirektör
Rolf Johansson. ,,.,., j,ir

I*inno;rryr öpplrr,ur
- med,b,o;r.tn,lihlr,ure

- Trots protesterna från
Äsarp kommer barnavårds-
mottagningens låkare att ha
sin mottagning i Kinnarp.
Anledningen år att det är
brist på barnlåkartimmar och
man måste på båsta sått ta
tillvara de timmar som finns.
Den mesta barnhålsovården
för Åsarpsdistriktet sköts
dock i Asarp eftesom den
handhas av sköterska.

Den nya distriktssköterskemot-
tagningen i Kinnarp öppnar som
planerat vid årsskiftet. Det betyder
att distriktsvården får ett nytt dist-
rikt, Kinnarpsdistriktet, eom.'{om-J

fnq!#;;{e!:$p-tffi#S.-S1roi.*"li* !i.r.;6!r''*F*-{:r.;,r;i. i;.,r,:r1;:r-.i'-,-F.-.}o-+f;
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Slutarps IF har haft års-

möte i Klubblokalen på
Tångavallen med Bo "Bås-
se" Johansson som ordfö-
rande.

I styrelsens redogörelse
påpekas bl.a. att verk-
samheten varit iivlig med
sex lag i seriespel. De
sportsliga framgångarna
blev dock inte vad man
kunde våntat sig på grund
av olika orsaker. Man hop-
pas dock på ett bättre 1983
då man bl.a. förfogar över
ett bredare material ge-
nom det nykomponerade
.iuniorlaget.

Av fotbollssektionens berättelse
fr:imgår bl.a. att A-laget spelat 34

matcher under året varav 18 i se-
rien, vilket gav följande tabellrad:

18 sp. 6 v. 2 oaygi. 10 förl. mål-
kvot 34-40, 12 p.

Motsvarande för BJaget var föl-
jande:

18 sp. 3 v. 1 oavgi. 14 förl. mål
35*88 7 p.

Juniorlaget:
14 sp. 3 v. 11 förl. mäl.22-57 6 p.
Till ordf. för ar 1983 omvaldes

Båsse Johahsson.
Till styrelseledamöter för två år

omvaldes Lennart Karl6n, Christer
Carlsson och nyvaldes Håkan An-
dersson. Kvarstående i styrelsen
är Tommy Forsberg, Gustav Gus-
tavsson, Bengt Stenkvist, Sven-
Olof Johansson och Lars-Gunnar
Claesson.

Till suppleant omvaldes Gösta
Andersson.

Revisorerna Reidar Sanfredsson
och Bengt Samuelsson omvaldes i
likhet med suppleanterna Arne
Setterberg och Arne Persson.

Lagledare för AJaget: Jan Ek-
man och Roger Andersson. B-laget
Tommy Forsberg.

4ltz-&z-

Fotbollsektion: Bengt Georgs-
son, Jan Ekman, Tommy Forsberg
samt en repr. för spelarna.

Ungdomssektion: Thomas Pet-
tersson, Ulf Karl6n, Ove Karl6n,
Mats Andersson, Leif Bergman,
Anders Pryssander, Christer Jo-
hamsson, Sune Svedberg, Ingemar
Lillerskog, Christer Stenkvist och
Roger Andersson.

Matchkassör: Gösta Andersson.
Materialförvaltare: Bengt Sten-

kvist.
Linjemån: Bengt Stenkvist, Len-

nart Karl6n.
Kommittd för programblad: Jan

Ekman, Sven-Olof Johansson,
Christer Johansson.

Ombud till VFF:s årsmöte:
Bengt Stenkvist och Lennart Kar-
l6n med Jan Ekman och Ulf Kar-
l6n som ersättare.

r Träningsmatcher
De tråningsmatcher som gjorts

upp inför seriestarten 1983 blir föl-
jande:

5-6 mars Vårsås, 12-13 mars
Ardala, 19-20 mars Saleby, 26-27
mars- Vartofta, 2 april Kåttilstorp, 4
april Lerdala, 9-10 april Lunds-
brunn, 17 april Borgunda.
' Vid konstituering av styrelsen
blev fördelningen fpljande: v.ordf.
Bengt Stenkvist - kassör Christer
Carlsson - sekr. Gustav Gus-
tavsson - v. sekr. Sven-Olof Jo-
hansson.

Kontaktmän: AJaget Bengt
Stenkvist, - BJaget Tommy Fors-
berg. Ungdomsledare: Ulf Karl6n.

o Prisutdelning 1

vid årsfesten'
Till föreningens årsfest kom når-

mare 90 aktiva, ledare med fruar
och fästmör. För träningsflit hylla-
des följande: Sören Andersson 79

gånger av 89, Roger Pettersson 66,

Björn-Ove Andersson 64, Ove Kar-
l6n 64, Kenneth Johansson 63, Hå-
kan Andersson 62, Bo Lundh 58

samt Ulf Karl6n 56. Samtliga 18

matcher i serien spelade Stefan
Pettersson och Ove Karl6n, l7
giorde Bengt Andersson, Roger
'Andersson och Ulf Karl6n. De hyl-
lades liksom BJagsspelarna Sören
Andersson 18 matcher, Kje[-Åke
Johansson och Stefan Berger 17

samt Roger Pettersson och Ola Jo-
hansson 15. Skytteligan för A
vanns av Håkan Andersson och
Tony Skoglund 5 mål var. I B gjor-
de Stig Sandblom 6 och Kenneth
Johansson 4. Ovriga som prisades
för fina insatser under året som
gått var de båda juniorspelarna
Anders Hermansson och Tomas
"Pota" Andersson, en av SIF-vete-
ranerna och alltjämt mycket aktive
Lennart Karl6n, som inte minst ser
till så att Tångavallens gräs växer
som det ska. Tränaren Roger An-
dersson, som förhoppningsvis finns
kvar i stall "Blecka" till våren, tac-
kades liksom Damklubben och
dess ordf. Ulla Stenkvist. Dam-
klubben uppvaktades för övrigt
med en gåva.

Efter ett gott smörgåsbord, ser-
verat av Ingas pensionat i KinnarP,
var det dags för motion på dansgol-
vet till.tonerna av .A,lvars.orkester'

Over 4O.OOO
från Kinneved llinten/Uåren ,-83

i Kinnarn
Är Du intresserad av:

BTLDVÄVNING
TOVNING
JAPANSK SÖMNAD
NÄVERSLÖJD
SLÄKTFORSKNING
NAVIGATION förarbevis
TYSKA forts.
TRÄDBESKÄFNING
Ring och anmäl Ditt intresse
redan nu till Ingrid Ahlqvist,
tel. 0515/333 00. kvållstid.
ler NBV:s Exp 0515/804 75.

NYKTERH ETSRÖRELSENS
BILDNINGSVERKSAM H ET

, f5g
VI TILLVERKAR ALLA SLAGS
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När den sista syföreningsförsälj-
ningen i veckan awerkats i Kinne-
veds pastorat, gav en enkel sum-
mering det glådjande beskedet att
sammanlagt 40.500:- samlats in vid
de fyra försälningarna. Den sista
hölls i lördags kväll i den minsta av
församlingarna, Vårkumla och in-
bringade inte mindre än 8.000:- kr.

Denna siffra skall ses mot bakgrun-
den av att församlingen endast har
116 innevånare. Den som här
svingade klubban var kyrkvärden
Karl-Gustav Gustavsson, och inled-
ningsvis höll prosten Mårtensson
en betraktelse om vägen till ett rätt
givande.

SlutJigen skall nämnas, att ytter-
ligare en kyrklig 'syförening är
verksam i pastoratet nämligen i
Slutarp, men denna förening har
sin forsaljning fiiiid til våren.

STANGSELNAT
FÖN ULMR, ilIIIUSTRI, IA]ITBBUT OEh UIIT

Våra tillverkningar försäljes av bl.a.:

Spetz & Co Järnhandel, FalköPing

Tappers Järn & Metall, FalköPing
Tidaholms Metallvaror, Tidaholm

HATSANGS STANGSEL
r'RBJÖRN ÖveneÅno=l. 

051 5>:
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KINNARP

%fungötdlsef
Be sl ut och meddcl andert

Konkurser
KUNGÖRELSEDELGIVNING
tagnar Browall, 170130-9336,

senast kända adress Linn6ga-
tan 94, 115 23 STOCKHOLM'
söks av FalköPings tingsrätt för
delgivning av ansökningar om

konkurs (dnr: K 68/82 samt K
69/82). Yttrande över ansök-

ningarna skall ha kommit in till
Falköpings tingsrätt, Box ?5',

521 01 FALKÖPING SCNAST

den 27 december 1982. Hand-
lingarna hålls tillgängliga till
och med den 27 december 1982

vid tingsrätten, Fredrilisbergs-
vägen 1, FalköPing. ExPedi-

tionstid 9-12, 13-15.

Vi på

Bil o Motot
i Slutary

tackar våra kunder för det gångna
önskar'en riktigt

året

GOD JUL
ochettGon ilYn AR!

och



Lördagen den 1.1 december 1982

i Slutarp.KinnarpJulmarknad

"Ny. Slot*ptktik",.

I[y konstruthtionsidö
spar pengar frr
skå,ptillaerkningen,

Med ett för Sverige nYtt
system för hur man bygger
upp en garderobsvägg'
som nu lanseras av Intega
AB i Slutarp, Sår det att
spara flera hundra kornor
för konsumenterna. Intega
år det företag som etable-
rat sig i f.d. Slutarpsköks
lokaler. De båda ägarna
Erik Grahn och Erik An-
dersson satsar beslutsamt
på att med snillrika konst-
ruktionslösningar och
egen profil etablera sig På
marknaden

För dagen tillverkar man enbart
garderober men nu utökar man
sortimentet med en köksinredning.
Åtta ansålld" finns i dag vid före-
taget men man räknar med att i ja-
nuari-februari anställda tre till.

produkterna.

o Paketskåp
- Vi satsar genomgående På Pa-

ketskåp - platta paket med delar
som man monterar ihoP enkelt och
snabbt. Att transportera luft som
det blir når det är fråga om monte-
rade skåp kostar för mYcket, me-
nar Erik Andersson. Både han och
hans kompanjon har ett förflutet
på Ikea dår man ju giort till dYgd
att sålja monteringsfärdiga paket-
möbler.

e Sparpengar
Att man når man ska sätta upP

en hel vägg med garderober bara
ställer sådana intill varandra
tycker Fhik Andersson är menings-
Iöst,

- Så har alla Svenska garde-
robsväggar sett ut. Det fungerar
bra men det både kostar för

o Bokhylla
på samma sått

Intega kommer om allt går i lås
att tillverka en bokhylla enligt sam-
ma princip för Ikeas riikning.

I systemet ligger också att man
gör höger och vänstersidor lika-
dana med låtngre tillverkningsse-

. rier som följd.

. LågIe kostnader
Eftersom det gåller att konkurre-

ra med priset gäller det att minska
. kostnader på alla håll.'

- Vi anvånder enkla engångs-
pallar - i form av profiler som
skåppaketen låggs rirot. De kan
slängas nåi'r skåpen kommer fram,
På det sättet slipper vi bekYmmer
för dem. Emballagekostnaden har
vi också minskat genom att vi ut-
nyttjar skåpryggen som del i em-
ballaget.

. Svensk profil

Eoi,k Andersson oeh Anders Ek ut'd, dert :;tot'a ltttrtrltitta-

tionsma.skin :d.iir ski'oor till gard'erobetnu b earbetas uid
lntega i Slutarp.

att om ett år ha tolv personer an-
ställda i produktionen, säger Erik
Andersson. Målet är att vi i första
hand ska uppnå fulla produk-
tionskapaciteten på maskinparken
här, 1.500 enheter per vecka, såger
han,

o Egenförsäljning
Säljer sina produkter gör man

via grossister men Erik Andersson
beråttar att man även kommer att
ha utställning och försåljning till
allmänheten vid fabriken i Slutarp.

- Vi håller på att stålla i ordning
de lokalerna nu. Vitvaror som kyl
och spisar som ju hör ihop med
kök kommer vi nog också att sälja
här.

GLENNWELANDER



att skaffa sig ett eget kännemärke
och priset är avgörande. DåiLrför

satsar vi hårt på att ha en så ratio-
nell tillverkning sorir möjligt. Vi
stråvar efter att ha så få detaljer
som möjligt men som då går att
kombinera på olika sätt, såger Erik
Andersson som är den av de två
ägarna som ritar och konstruerar

menar han.

- Med det enväggssystem som vi
nu Ianserar - dår den ena garde-
robens sida också är sida i nästa
spar man pengar. En tremeters-
vägg med garderober spar här ca
450 kr för konsumenten, med bibe-
hållen funktion.

Th,omas Johansson, en
au d,e anstiilld,a på. Intega
i Slutarp, oisar en au de
prffiler som bi.ldar en-

g&ngspa[ för företagets
ttlloerkning ao köle och
gard.erober.

Nybygge euer reparation
tala med

Anders Anderssons
Byggnadsfirma

SlutarP. Tel. 0515/332 52
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Samtliga priser gäller t.o.m.
24112 eller så långt lagret
räcker.

ldag öppet 9-15

SPORT & FRITIII
STUIARP

Export iir något som Intega re-
dan satsar på. De båda ågarna har
omfattande internationella kontak-
ter att bygga på.

- Vi har låmnat offert på garde-
rober till Saudiarabiska för-
svarsdepartementet och en leve-
rans har redan gått till Hongkong.
Vi diskuterar leveranser med kö-
pare i Schweiz och Finland. Till
Österrike och Norge har vi leve-
ranser på gång.

- Når man går ut på den ut-
låindska marknaden är det viktigt
att man har en svensk profil. Det
som förknippas med det svenska
åir håir furu i luclior och skåpdörrar
och det tar vi fasta på, säger Erik
Andersson.

Intega startade den 15 juni i år
och man har nu åtta anställda in-
klusive de två ägarna, Man till-
verkar nu 600 garderober per vec-
ka och man kommer nu att såttå en
ny köksinredning i produktion.

- Vi räknar med att anställa tre
till i farbiken i början av 83. Vi är i
ett uppbyggnadsskede och hoppas

Paketslc&p sll.r- d.et vara,
söger Erik Anilersson
produktuhsecklare och
en ans öganta till lntega i,

Slutarp och uisar pä en
läd,huris i företagets nga
köksinredning i monte-
rat och. förpackat skick.



Julmarknad i Slutarp-ltinnarp Låndagan den l1 deeembsr 19åä

Go rricrr*nl
Fel var ell ltrg ;*{ia$ rr rnötles i

dsn hår *palt**, En lå*g, ll:: er:m-
rnsr *r'l*st*s *v e* iånq. f"i:: höst
oeh nu står r"'i snsri niti i julrnåna-
+len deec!:"rb*r. Så hår åru i fjol
drev snir* n":*l knulära*. Ki:lrar;:s-
Slug*rps Vrigför*r:ing kund*',"iii
siit saffirnanlråd* hår*rnkvåll*ir
no!(,r a ,1il ärci. h,,d+ i1lg, sp.1, ;

tåi*rl*rrra år dc vaekra:i* på
r:rånga år. Måhånitra har d*l uari{
så ali riet vårit lålt*r€ ert! 'rå fte!'

tråråen, niir inle gi:e&arna v;rril
sn{ilu{r*a **h k*}tra.

Vid rnfancn ttli Slurarps samhai.
i* på fril *qh Mot*r-t**rt*n har en
n n:resslen re$t$. l]ri, år $lutarp$
$anrhålisför':nln$ 5*m tagit inili*-
tivet. Sk;;llen *ka minux *nr den
dag, d*n :nån*d, d*t å.r E*si Våå-
{srväitå*t ieo::: liil byn. $årorn står
c*et på in*kriprior:en. $lularp*
Ssmhåils{iir,:ning h*r lc,er:*m åren i

hdg grael hi*lr::gii till att sacrhåliet
ser ill .icn clel gör. ){r"e h:rr *ckså
l'öreningen *ng*igerat sig i nroti':xs-
spåret rl*h nåsta år vid det: !':år ti-
den }":oppa* de amkritiösa sarlhålls-
å:+:l*a kl.lr:.r":a inviga elli*sspåret.
Sli*gan år i:r: i dagsljus r'ål ulnyit-
jo.cl i:ch iirrl fdrefall*r **:ri rr* fi*l,
årete skiclilroti*n. ii-iin:rn**'s" blev
*n lii*rr puii frhr*ål. 3 varje åall
körnn:*r årrång*!:iinget igen *. rxu
{i*r! 5 l'ehr. i}:* r!*i" blir snö f*rsiås.

s nY'Srps : ,liJrili Vagl^rf 1:rc:
s*r:: jerl:"br:r ;t:*L* i:e!1'sni::gi;- r:clr
våglrågrr', lr+r {å';t l::1 frår: :n3.n-
riigir*terna på rn {';:*t',:;,:.iJlt;:r r:rr:
i:i:stigh*tr.:;bagråö:j{:i*i 1;li 5ii km ;rr:
rien sirårka irå ,tl1]11 rtr,',i.:r r::u*ijar:
Sli.rtarp t*h isl*tary t+ttz';ta: "!*,

i*rt. l)år*nr*i i:1*E :.1t2:,.. ii.ii.u t l;4.

"?fkei 
r:tt ;t{r*ii:vl :;vr-r gäl!;r:;1c

lix'"1;4i.1.;lrtnt*rir+1t':{2 i1,,. 4E-;l ::.;.
:trx.*,aat:tltiiii:r:;. pi1 rli5yi;3 yt.'2t 1",12 I

ttit)at.lia, ",.altt\..:1" !3,:, si;iii*: i;-1: ::r-
i.....' ., t i:.. ,..i r, .., . .

"' ...a: ; ,. , ;, rf. 1!i .1r,.
r.""-"r..it,. , h t,.,." r' ,,. .j.".:l
:;titlitz v ägtr: j.**3.

TTtk+z:iliti1t1tt t:tså 7:*. euxi,i*tz,:z-
rut{- t}t* ': i:,-y';,;;,tt ?-it!:f &tl tje! €,*rl-
ll:it:t::sttlr: .i.vt..::t: .;v ir,.ij,:''.':,'t * aii+ d;-
-i,ra t:rzyla:tzczr f.il1 i:'*tt.l4il't;t i-r 1',,:-
par ;ig <).ot:k az:,st',t*t>l*<:* *rtaä r*u.:r
*m ä1äfr ska ir* illh *rogn*ser från
Eil*::*;nerrs. 1*&J ver i:;it inär,g.a
{tr+i+i* *tt r}yslcri åi. äårut*: år
Kirir:arpt I{r-:r:lr:r::n:qiL,'ler xnänga.s
årbe:s!",a. rn ti n';nr,r'. Inr$ötjn'nq
olh den duktig* Nriretagsledni*ge::
har så hår iårrgl }:er;råslrat":in k*sl-
a{}rsjä|te på et1 rnåsterligt sått" siäg
Kinnarps-cl*l rår:ker. Jarl l"iar rned
variig hanrl l':änt€ral fiiretag +eh
personal och nu si*rmar den nya
g*neråti*nea J*rl-sön*r lram oci'i
*er liii så xtt skuiaa hål1s på rått
kö1 och navigerar förbi de ev*nlu-
ella blindskår scm firrns. Jag minn.
når jag so*: ung jourr:aiisLv*lcni;år
*rffii]åde gaaen i bott*n på FT;s
ri3igä,V*lys Ilrreti. r:ch jagarSe i fatt

T4t! *zt:.nxe. tt-'t: -tiö.':t<er':.;tzt-tr:,2:t,!

;;.'l:::'.;.-." !it:::, i.t3 lÄ;;x+'. ,.tt:?. i).it ?iatt
ltitint =::.;t;j t.rr.,r.ilga r,sn;:tslt-,*r
'ti::-y:t;+..2::. \'itt:z: ;. !.,_'.r',**r..{: lrir lili:i,
;::rT. 'lt) :z:;t* i:itpi;. tj7:i ilar', Irr:rlii-i:.
" "l!it:<,:ka" it *,a Y." t *z:arp 3rn1 åf i;n;:i.
&1,ilt a^r',) giirrarl*;'inatt *ä.g,t:!. tt.ztz,J*r-
*ar*:l" 72?a nrig. iJl*nn .:,:\. tir:Tt11,Å?yt

tzycla*t !it+ +r;: rurJ-a i:,:i.i::t:tti..
rie! "4r i r: " l3 lr: ri:. l ;' - *F {: :.' ; ai \,-:;) . 9,r,, :.i -
arp:: i?i:l ir;1911:1';'-n-"* 3T fr1)-1{t*t?

Klntarpli:::n "å11*rk;i' {-ic*rgslori
**lti r:ztt har &r:t blivi+. {;ert und*r iit-
Lt:z:t:a Ssä *1*1:s16pryr4*rr:a. I'lås|a:r
3* ii:z*a trtz*it:g:kt"A1t"t:x .- litE ilcr
i*n'å{} i rr,iz*r}a7;:. i{lrinarpo IF *cl:
*12:zt*r7x: 1F gvsselsöit*r r,&nga av
samhå\1{:r\ä5 unga. K!:::rarps lF iir
siora)å:r<>r *cb jag år {u}} av be,
ufidrarr i?'*f rleras v*rksamner.
Per-0ia \f€sterilerg fi*k stiperr-
q!i*m u; *nöref-fqnrl,:p- * e* duki"ig
gr*hb från idrrrli::ia;niljen Wesier-
1:*rg, *rlm "iörxöl:*:, Kini:arp. . .

Ilsi hår var en iit*rr uti:iick frår:
Åkerhill i SIutarJ:. l xrr:rrr* år r*:{

4::t<:<13 : :;r::;:.4::7::r 'z zt'),'t:t:21,, t! tai'tttz

";.;1i\1. 1'.1.1:f,\i.: ;ir a.1t,-i:1" ;ylt t|s:t, ke:rt
'itsl;x:ti .,.t"et1e :,,1ii ;i::2.. iirrt illi1{,+ii:.-
6 :: ::'< :a : t- ;si"1 ai";'+* rt: all: prr: li ist i!1 -

it:i. {*z tr;t:lr;:li-vi,11't;1si- 17si;lt':i ät" i

ucå: 14: ;rig \:a. tli:sttn ååårt*nEs*:r
tir å+:? t'arsk"ånt* *zettp*:" 1i l1r1;'
:*l;;rte1, llaq t"\lpittt ::l'+ - :t
;::å:rr::rkrr aa;:,rl'i*irrlti,: r] :itl:ir.

7 rsvrigt är å*t tr;t:e'ta *ig iikt-. &{aj-

';i i ailären år i*rtå'arndi: lika slir
*ch rar s*r: den d:;g vi f{irsta
gången triiffa*a:* h** '"{}$rkas'" i
sian. Gustav år gi;lci pensr*r:;i-r c*ir
*kö!*r nume:'a pä Lt*lzit1 våra kom-
r:r*nikali;"r*e:" Faiköping-Ulriet-
i:emrr. {}.1: .'r. r all'iir"p. iy.. r

Eengt, so:.:: r:u plan*rar fclr vår*ns
siora fe*tiiga, fantastiska, fårgstar-
ka jubileum, s,:'cr egeniligen år en
hemlighet, rnen srrn så'åår meilan
skåtr scll vågg kan avsl*jas.

I:lav *r:re:agi iålam*d *ch ulöver
det *n gr:d heig

IåÅ5$il JOIIÅN6råt]f i



trampad* gascn i b*tten på F?:s
risiga Yolvo l)*eii och j*g*ele i {att
Brandkår*n i Löjd rned Luttra.
Ilec var på 

"åg 
till "spåneld', hos

"Iarla". - Dår finns i deg p*d o*h
bankl

** *
:1.{app rljp{.rter UL:nn, sug iag

pånde ul til1 "r;år*r" i:iår,:mdan iör
atl ss Få *ss m*ri friska 4g'*n, kr:r*
h*rri tiii !'? l'nrijust. Han rapporti:.
rar],t *rt "intres**nta gre;er på

V* önmkar ella
våra kunden
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Kinnarp. Tet. 6$15/834 55
*ppet; Månd-Tisd i3-18

0nsd stångt.
Tonsd-Fred 13-19

S *,pwxa#r **Fx €;yskeax"

å, Säu,trxx'p
uck*rr €>eåx

-8S MB 240 D SS"50C:-
-?? MB 3SS b å4.00s:-
-7S HB ?2S S 26.8$0:-
-82 Spel Rekord n 2,3 6å.$0S:-

-B0gaåb90Se* 44.560;-
-77 Ford Granada 2å"S0C:-
-?s VW Pasåat C. 14.S00:-

Eitr *ch il,folcr i ,Sl.r.r**rp raedSapernslea oeh tgsicc, t;i,Ear *
Ilof**n. ach Mercedes p&, pr*gr*mmet.

m,ewwxk.*r,mwwffi &

Japaner och tyskar * ja inre
må*niskor utan bilar frår: de hår
båda lånderna i fqrm ar Datsun
och Mer*edex har å2-åriga bilför*-
taget Bil *cir hleitcr i $!ul.arp på
progre;nmet.

l*6S siårtådö Sv*n-Olof $v*ns-
sng cch {iiista Årrdsrseon sitr hil-

*, * r t! *ktm a:', {4 * r: gt; * *l\.
7*1 {:313;333 7*

fiiretag men då inne i Kir:nxrp.
Sl*tarp *ch $innarp är ju *r:m be-
kånl en siamesisk {villingori då:
den ul*mstående irrte vel når Slut-
arp slutar oeh Ki::narp t*r vid.
Allrn*91 Eft*r fyra år fiytf.ad* I'öre-
ta-gei in i nva lokal*r i $lutarp på
den plais tnan finns idag. Efler till-
byggnader i f1*ra omgångar har
ma* tr"6S0 kv:rdratmeler !:iiiokal*r
uader ta.k, inklurlerand* bilförsål!-
ning, v*rkslad sal$l tlensinstaii$n.

Verkstadsdelen ör'ert*gs å?ir någ-
ra år sedan av några a*slålid* och
clrivs s+m rn separal rörelse. fden i
inlimt s*mi*rbete ffiecl försäjjni:rgs-
deier:.

Bil och Mr:tor var trdig*re repre-
seni*nt t'ör llrna*ll och då en ,tr
de st*rre återföl,såljarr!å i distriktet
undpr 16 ar. llen {orsållnirrgr rr
upphörrle i och m*ri att V*lv* !:l*v
generalag*nt fiir Relauli *ch drog
bolt deras rnod*lior liårr del
sr.enska mirrknadcn - u{rx:r dc
tlan ralde atl. sjåiva rlilja. ili} *r:h
.H<ii*; lr:g i t:,^tzthatt:) ;:rcrl d*ii;
ätv tt 7 it:1i it t:: t: :;r r r:i!ri.; i: r :. 1., Jl:rr:; -

tlas : ::: ) : i}ai :;t.:r: v iikt itti,i-:aa:,,att v i(, :

rn-,

8ffs. erhindäffds
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-Si äatr*ue 6lueblrde. 44.5tXl:-
-75 0atsun 1?0 Y c. 10.5S0:-
-76 Fåsnå1J{t l? ö. 13.90&:-
-?8 VW Gå'f SLA ?7.50Ci-
-77 Peugect S*4 f. tS.500:'
-?5 V$ivs ?44 14.8{10:-

icEan öppnas fr$ur
fiirarulätien.

Vålj mellalr 3 dörrar {60 hk DINioch 3 elier 5 döruar

i70 hh DII{}" \Aiikcmmen rned hela farniljen. Å}la får pla*l
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Lördagen den 11 december 1982

Agarslt ft* på
Sport och Fritid

Bland ski.d,or och ointersporturtiklar. Var annars hlttar'rnan sökrast en sporthandlare i,nför uintersiisongen.
Hiir ör det fr o Egon Johansson, ny innehauare o:,)

Sport och Fritidscenter i Slutarp, tillsammans rned ti-
d,igare innehauaren E rik J oelsson.

Slutarpsföretaget Sport- och nan dess återfanns det inne i Fal-
Fritidscenter med försäljning köping. Grossistverksamhet på
över disk av sport- och fritids- sport- och fritidsområdet är den
artiklar med allt vad det innebär andra verksamhetsgrenen före-
på programmet bytte den 1 okto- taget har och faktiskt det man en
ber ägare. Egon Johansson över- gång för omkring 25 år sedan
tog då företaget av dess tidigare startade med.
innehavare Erik Joelsson. Den - Så småningom började vi
senare arbetar kvar i företaget. sälja sportartiklar direkt till de

Företaget som har tre anstållda som skulle använda dem, be-
har funnits i Slutarp i tio år. In- råttar Erik Joelsson.

Roland, Forslund, ansvarig för Lager Ett, d'etaljlagret
p& Kinnarps kontorsmöbler oid. d.en d.atortenninul dör
han kan plocka in eller ut d.e u'ppgifter onx lagerliiget
sombehötss.

att det förutsattes att vår produk-
tion skulle anpassas efter datorn
istället för tvärtom. Det kunde vi
inte gå med på eftersom vårt sy-
stem är logiskt uppbyggt och där-
igenom lätt att förstå, säger Henry
Jarlsson.

Grunden i Kinnarps datasystem
är ordernumret. Det följer sedan
produkten genom fabriken till le-
verans.

- Från början var det dataföre-
taget som giorde programmen till
datorn åt oss men numera gör vi
dem hår på Kinnarps, säger Ola
Jarlsson.

- Allt eftersom vi lärt oss hante-
ra och behärska datorn har det bli-
vit allt mera naturligt att vi sjålva

. Höjd kapacitet
Genom att använda datorn till att

hålla reda på lagerlåget för detaljer
som ingår i de kontorsmöbler man
tillverkar, behöver man aldrig
riskera att några detaljer fattas.
Datorn vet om något kasserats,
kanske på grund av felaktigheter.
När man på monteringen ser att
det börjar minska i den buffert som
finns dår frågar man datorn. När
den svarariatt det bara finns ett
mindre antal kvar i lager kan man
snabbt se till att få fram nya. Allt
detta för att det inte ska bli några
driftstörningar.

Höjd produktionskapacitet på

befintlig personalstyrka och
maskinpark och därigenom ökad
konkurrenskraft kan uppnås ge-
nom att med datorns hjälp minska

på driftsstörningarna. Det innebär
tryggare jobb.

o R,oland på

Data på Kontorsmöhler -
rnindre risk för fel

Ett nytt datalagersystem
för detaljer från maskinverk-
staden till montering på
Kinnarps Kontorsmöbler sorn
man nu håller på att trimma
in, innebär att man elimine-
rar risken för fel som att bitar
fattas och därigenom försenar
produktionsförloppet. Syste-
met planerades under semes-
tern och sedan konstruerades
ett program för datorn som
styr det hela.

- Anledningen till att vi lagt de-
taljlagret på data var att vi genom
att exakt veta hur lagerlåget är -
kån rätta till fel på ett tidigt sta-
dium. Vi llipper ambulansutryck-
ning för att få fram deta[ier som
fattas vilket ju stör produktionen,
säger Henry Jarlsson, VD på Kinn-
arps Kontorsmöbler.
, Tillsammans med sina bröder
Assar oqh Ola och företagets pro-
duktionschef har han diskuterat
fram vad man vill med det nya sy-
stemet. Sedan har Ola Jarlsson,
dataansvarig på företaget, giort
själva programmet för datorn.

Datorn är inget nytt arbets-
redskap på Kinnarps Kontorsmöb-
ler. Redan i slutet av 60-talet börja-
de man ta den till hjälp för att styra
och kontrollera det komplicerade
förloppet från kundens order, till
montering av den kombination av
möbeldetaljer (det finns tusentals)
som han valt, till slutlig leverans.
Sedan dess har man förfinat dator-
system och programmen - och
bytt dator några gånger når den
gamla inte räckte till längre.

e Egna program
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- Vl börJade i liten skala med
datorer och vi var runt och tittade
på flpra system innan vi hittåde ett
som pqssade oss. Ofta var det så

på plats gör programmen. vr Kan
produktionen här och vet vad vi
vill att datorn ska uträtta såger
han.

!q5vr s!!

Ute på Lager Ett, som laget för
fårdiga detaljer kallas, hittar vi Ro-
land Forslund, spindeln i nätet när
det gåller att förse datorn med
uppgifter om det som lagras uPP
där. Han är ansvarig för detta
lager. Med några enkla nedslag på
tangentbordet kan han på skärmen
ta fram alla de uppgifter om la
gerläget som behövs.

Till datorn är kopplat en skriva-
re som producerar kort med upp-
gifter om de olika cletaljerna. Des-
sa fåsts vid pallarna

GLENNWELANDER
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Enf. vit 61. marin

o Klänningar
o Bl'usar
o 2-delat

c Stickat
. Strumpar
q $ockar

Ola Jardsson, d.ar
taanstsarig på Kr,nn-
arps Kontorsmöbler
Did sjiilaa clatoran-
löggningens h;jiirna
pä företaget. ilet som
ser ut son't. en biink i
bakgrunden iir min-
net sonx kan rymma
950 miljoner bokstä-
uer'- eller dubbelt så
m&nga siffror.

GENTRUM'LIVS lil::1"'*

ffiSf l,ff- (32:e5,249*!^,

IIETEMJöI#Ti 55'O

KYGKUN0 fii,, l4?"0

HusHÄrrsoslfri 22^
Passa på! Köp JUTCHOKLADEN nu!

ALADDIN sooeask

2gnpPARADIS uoon""*

PANDA *,, t611 500c 27s!,

Hos oss kan Du handla när
det passar Dig bäst.

öpper ALLA DAGAR 9.oo-2o.oo

Välkomna att iulhandla hos ossl

INFöR.'[.|LEN
Gardiner o Dukar

JULKLAPPS.TIPS
Påslakan - Frott6

tElIAS GARIII]ISHOP . SIUTARP
Öppeti Måndag - fredag 10-18, lördag 9-12, tunch t2-13

Te|.0515/336 10
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Kontäkta oss när Du ska köpa

Hushållsmaskiner
Vi utlör också alla slags reparationer
och ellnstallationer till fasta priser.

INGUAR GUSTAFSSI|NS
ETEKTRISKA
SLUTARP' Tel. 0515/333 69



HELT SUVERÄN oid" å'rets ktetsmiisterskap i luftge-
uiirsskgte tsar ilen hiir leillen, Roger Karlsson frå'n Ki,n'
neaeil. Han uann ungd'omsklassen?.os finalslejutning -
men inte nog meil d,et, han sköt d'essutom full poöng,

SEX GLADA ME RER i ungd"omsklasse??tos

fm.alskjutning ser ui hiir. Stå'ende fr.a. Pernilla Må'r--tens;soÅ 
17gri), Daniel And,ersson (femrna) och Per-Äke

Suensson (sera). Sittand.e fr.u. Jessica Winggren
(toåa), Roger Karlsson (etta) och Per Brisbo (trea). {i|k'tL,

7OO pastoratsarbetare
korn, till lusse-kaffe

Torsten G'u.Stoosson och kontral+tsprosten Uno M&rtens-
son i sambandmed anstacknzngen. whz-cz.
Kinneveds pastorats medarbeta-

re samt inkrjudna, sammanlagt över
100 personer, var på tisdagskvällen
samlade till årsavslutning i Lokal
Frökind. Kyrkans flickkör, vars
medlemmar för kvållen förvandlais
till lucia med tärnor, sjöng helt be-
tagande ett antal jul- och lucia-
sånger under ledning av Margaret-
ha Thor och tackades senare un-
der kvällen av kontraktsprosten
Uno Mårtensson och med en varm
allmån applåd.

Avgående kyrkofullmäktigeleda-
möterna Birgit Andersson och Tqr-
sten Gustavsson, båda från Slut-
arp, hck som tack för sina insatser
inom pastoratet mottaga ett pre-
sentkort gållande loöckerna "Psal-
mer och visor" samt blommor. Tor-
sten Gustavsson har varit ledamot
av fullmäktige sedan den i början
på 60-talet för första gången val-
des. Han avgår nu med ålderns
rätt. Birgit Andersson har tillhört
fullmäktige sedan 1975. Hon var
förhindrad att närvara vid "lusse-
kaffet".

Prosten Mårtensson tackade
också alla andra medarbetare un-
der året för deras insatser och vän-
de sig speciellt till föråldrar vars
barn sjunger i flickkören och vilka
ständigt behöver ledsagas av för-

äldrarna till övningar m.m. För-
äldrarna till flickkörens medlem-
mar var speciellt inbjudna till av-
slutningen.

Sånger i advent
På söndag kväll är det sångguds-

tjiinst i Lokal Frökind. Det kom-
mer att bli mycket med sång, där
alla ska få vara med och $unga.
Adventsandakten kommer Bo
Svensson att föirnedla, och för-
samlingens pastor år mötesledare.

Missionsförsä\ining
i Källunga

Kålleryds Missionsförsamling
som bygger om och till sin kYrka,
har hälit missionsförsåljning i Käl-
lunga missionshus där mycket folk
hade samlats till glädje och gemen-
skap, till insats för kristen verk-
samhet. Efter inledningsord av Maj-
Britt Sundberg predikade Pastor
Wängborg. Därefter förekom kaf-
feservering innan försiiljningen
vidtogs med Nils Hast som ropare,
buden gick snappt och tillika med
lotterier blev resultatet mycket bra
nåra 18.0{X) kronor.

-På träff 4V8a'Ä"&8
med Slutarps Kvarn

Ägarna till Slutarps Kvarn Lars
Saltin och Inga Danielsson inbjöd
häromkvällen sina kunder till en
kornbinerad informations- och .fo-
dertråff i Lokal Frökind. Repre-
sentanter för Lerstens foder och
Deltafor ställde upp med upplys-
ningar om sina produkter, varefrter
följde en stunds diskussion. De ca
100 deltagarna bjöds dårefter på
kaffe med landgång.



,Itoppet ute
för banan?
l)en socialde.lnokratiske

kommunikationsministern
Curt Boström låt sig inte be'
vekas. På niåndagen ficli
kommunerna det sXriftliga
beskedet att regeringen inte
tånker fullfölja den över-

I Slöseri med rålsbuss

Efter att ha läst i massmedia an-
gående järnvågens bevarande eller
ej vilt jag härmed framföra några
synpunkter.

När SJ:s distriktschef i Göteborg
i början av 60-talet besökte Ulrice-
hamn förklarade han att järnvågar-
na på tvären ligger för tätt. Det åir

ju inte mer åtn 3 mil mellan Timme-
le och Ljung. Denna jårnväg är
elektrifierad och godset år överfört
dit. Så tätt kan SJ inte håilla jårn-
väg i Sverige enligt nutidens krav
på god service.

Sedan distriktshefens besök här
har det vål hånt en del. BI.a. så

har Dalums stationshus hamnat På
soptippen. Vid de vägkorsningar
som inte har ljLrssignaler får chauf-
förerna gå av och sköta avsPärr-
ningarna sjålva. Detta medför ju ir-
ritationer för trajfikanterna och för-
senar framkomsterna' Vi som har
tilIfälle att se in i rålsbussarna då
de far förbi kan ju konstatera att
de är nästan tomma. Många
gånger har man undrat hur länge
staten kan hålla På med detta slö-
seri för trafikutövaren. Kostnaden
vad beträffar landsvägsbussen är

ju bara en fiärdedel jåmfört med
rälsbussens. Dessutom år det vad
gäller sträckan Ulricehamn - Fal-
köping bekvti'rnare med landsvägs-
buss eftersom de flesta har be-
tydligt närmae till busshållsplats
iitr till jåirnvågshållplats. Redvågs
kommun giorde helt rått då de be-
stämde att skolungdomarna skulle
åka landsvägsbuss istället för råls-

'buss. Vi hoppas att detta får fort-
sätta.

Saken har även en annan sida.
Vi måste alla visa vårrt samhäll-

sansvar, kanske inte minst i da-
gens ekonomiska läge.

Pä 45 Vo av järnvägsnätet utföres
93Vo av transportarbetet men på
de 559o av järnvägsnåtet som är
kvar utföres 7 7o av transportarbe-
tet. För att hålla den halvan av nä-
tet igång erhåller S.J. mer och mer
pengar för varje år. Nåsta år be-
råknas det uppgå till nästan 1 mil-
jard kr. Säkert skulle en stor del
av dessa pengar sparas och trans-
porterna ske på ett båttre och
energisnålare sätt med buss på en
stor del av ovan nämnda stråckor.

Allt går väl inte att åndra på en

gripande uttedning om ban-
delen Falköping-Lan{erfd
som tidigare borgerliga stats-
råd utlovat.

I mitten av november skrev de
fem berörda kommunerna - Fal-
köping, Ulricehamn, Tranemo Gis-
laved och Hylte - till kommunika-
tionsminister Boström med anled-
ning av att ärendet någoir vecka ti-
digare hii'nskjutits till Transportrå-
det för beredning inför kommande
regeringsbeslut.

Kommunerna, som kåmpar för
en bibehållen bana, ville att utred-
ningen skulle fullföljas i direkt
samarbete med kommunerna.

Men regeringen har nu svarat:

-Framställningen avslås.
Kommunalrådet Erik Anders-

son, Falköping, såger i en kom:
mentar:

- Tråkigt att konstatera att ut-
redningen inte fullfiilis. Baridelens
öde är nu sannolikt beseglat. Ut-
sikterna för en räddning är inte
stora.

Den alternativa utredning som
kommrrnerna' skall genomföra i
samarbete med en grupp vid ChaI-
mers skall genomföras plånenligt.

U.N.

gång, har ju vågarna ibland varit
för dåliga, men skall vi visa solida-
ritet och samhällsansvar gentemot
vårt land måste vi säga att mellan
Ulricehamn och Falköping kan vi
övergå till landsvågsbussar från
nästa tidtab'ellskifte.

UNO WILHELMSSON

Falköping - Ulrieehamn !

Ny motta$ning i lfinnarp-: 118å:ta'sa

P& mårnd,ug öpprrcrr
dös trö|r;ts s lc öters Ic an
Nu på måndag slås dör-

rarna upp till den nyinrät-
tade distriktssköterske-
mottagningen i Kinnarp.
Det handlar om ca 135 vål-
planerade kvadratmeter
inrymda i markplanet till
Frökindsgårdens service-
hus.

Distriktssköterskan An-
na Lundh, de senaste sex
åren distriktssköterska i
Åsarp blir "bas" för den
nya mottagningen.

Mottagningen i Kinnarp tillkom
efter ett beslut om uppdelning av
distriktet. Tidigare betjänade
Äsarp och Vartofta även Kinne-
veifiorirråilet. --'--

. Stor uppgift
Att den nya indqlningen kommer

att fylla en mycket stor uppgift står
helt klart. Mottågningen I Äsarp
blev med tiden allt trängre och
även om Åsarpsborna kanske hyst
en viss,oro över föråndringen, bl.a
vad gäller den fortsatta barnverk-
samheten så kommer man inte att
förlora något. Var fiärde vecka
kommer Äsarp nämligen att få be-
sök av barnläkaren, samma sak
gäller i de båda övriga distrikten.

o Enhet
Anna Ludh framhåller att de tre

mottagningarna - Kinnarp, Åsarp
och Vartofta skall ses som en en-
het. Man kommer nämligen att

Distri,lds-
sköterslean'
AnnaLundh
blir "bos" för
d,en nga ili-
stril<tssköte-
rsemottag;
ningen i,

Rinnarp.

samarbeta mycket intimt. I sam-
manhanget skall också nämnas att
distriktsskötersketjänsten i Äsarp
fortsättningsvis uppehålls av Vanja
Andersson.

e Välplanerad
Den nya mottagningen i KinnarP

är utomordentligt vålpianerad och
innehåller bl.a. två behandlings-
rum, expeditioner, ett sYnneiligen
trivsamt våntrum Plus en del övri-
ga utrymmen.

Det är församlingarna Luttra,
Kinneved och Brismene samt Vår-
kumla öster om bygdegården som
kommer att betjånas av Kinn-
arpsmottagningen.

- Den här satsningen ligger helt
i linje med primårvårdens stråvan-
den, säger primårvårdsdir. Rolf
Johansson som tillsammans med
1:a distr. sköterskan Aina Otter-
gren passade på att bese lokalerna
tillsammans med FT. Aina iir tidi-
gare distriktssköterska i Vartofa
men arbetar nurnera med distrik-
ten på det administrativa planet.

- Två av primärvårdens utveck-
liqgsområden gäller distriktsvård
och hemsjukvård, fortsätter Rolf
Johansson och berättar att hem-
sjukvården i kommunen nyligen
förstårkts med ett 30-tal underskö-
terskor. Vidare har en s.k. nattpa-
trull inlett sin verksamhet.

LARS SVENSSON
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