Julfest i lfinnarp
Kinnarps IOGT-NTO-avd hade i
onsdags kvåill julfest för stora och
små lek och danslystria ortsbor.

Bengt Fransson

lekarna med

samma fart och kläm som vanligt
assisterad av spelmännen Håkå
Silvander och Hilmer Larsson samt
spelkvinnan Karin Andersson, De

'lr#'

båda sistnåmnda spelade även tilt
lite senare under
kvällen när kaffet var drucket. Hil_
mer Larsson visade även upp sin
Hardangerfela och spelade på den.
l9SlFiir ett jubileumsår för Kinn_
arps IOGT-ll"fO. I ?5 år har då
verksamheten håtlit på och många

dansmusiken

möten och festligheter har hållit

Pä goluet

I Aitorps
församlingssal blir det julfest på
söndag. lrosten Mårtensson talar

och sjunger, och det blir

under åren. Tänk om

-;;m-

få se en kavalkad över de gångna
årens programverksamhet?

lqfi- di t*S

skulle baga-

renlw;la ut

AFFÄNSöUENIATEtSE

pepparkaksdegen

också

sång av barnen. CKF arrangerar
till förmån för Lutherhiälpen.

för att

I samband med att vi överlåter vår firma Centrum-Livs vill vi
tacka alla våra trevliga kunder för den tid som vi haft till_

den skulle få
den rritta fiirgen, allt enli.gt lekleda-

sammans. Samtidigt vill vi på det bästa rekommendera våra ef_
terträdare, vilka vi vet är både yrkeskunniga och servicemedvet_

ren Bengt.

na.

Rosita och Äke GårO
Vi hälsar såväl nya som förutvarande kunder hjärfligt välkomna.
Vi skall göra vårt allra bästa fdr att uppfylla Era önskningar.

Kyrkliga aal i Kinneued

'

De nyvalda församlingsdeleg. nart lvarsson), Olof Vestermark
består av för Kinne'i'ed Uno Mår- _ (Karl Lundgren).
tensson, Carl-Arne Adamsson, Göpastoratskyrkorådets ordf.
Carlran Andersson, Karl-Erik Anders- _ Arne Adamsson, Uno Mårtensson
son, A.l(e Andersson, Inge Ecker- v.ordf.
lid, EIk Gustavsson, Egon Johans-i Ledamöter i ungdomsstyrelsen
son, Kurt Jolransson, sixten Lind- från pastoratet, u"" rra"tå""son,
berg, Lennart Persson, Lennart. Göran Andersson och Barbro An_
Pettersson samt Gunnar Svensson,l dersson.

för Brismene Giiran Vinggren,. Elektorer för val av ombud till

'

Janne Brisbo, för vårkumla Karl- kyrkomötet: sven Andersson (BeGustav Gustavsson och Nils Neu- rit samuersson), Karl-Gustav
iiusman, vid sammanträde har presi- tavsson (Ålre Andersson).

dium kyrkoråd m.m. valdes till

Kfkoråd
ordf. i församlingsdeleg. Karl- Till kyrkoråd i Kinneved för ti.
Gustav Gustavsson, vrordf. carl- den rgfi3 t.o.m. rgg5 har
forjande
Arne Adamsson, sekr. Erik Gus_ valts: Kontraktprost Uno
Mårtens_
tavsson,

_

ru

pastoratskyrkoråd (suppe-

lanterinomparentes):
Urro Mårtensson, (Rune

i?*.'Jif;

fvan Johansson,
"$iH".täliiiiål;
Majken JohansJohans- son, Gqnnar Svensson, Berit

son), Carl-Arne Adamsson, (Kurt Samuelsson
Åt"
J-ohansson, Inge Eckerlid,
nyvald efter Egon Johansson, som
_!{ssar
Karlsson), Lennart Persson (Giiran avböjt
Suppl.
Andersson), Nils Neuman (Inge Jo- Klingstedt (nwal), f"äå

"rrt
återvi.

arra""";;
å;;;

U"f..iiiå,

sefsson), Karl-Erik Torstensson Thyra Leifler, etex-.lohansson,
nuval efter Valter Oskarsson- som Brita Wilgotsson, Bengt
Samuelsavböjt återval (Lennart Oskars- son, Carl_l.rne Adamsån
6;;ö,
son), Bengt Andersson ( Bertil An- v.ordf. Sven Andersson,
,.i;.. U;;
dersson),
(Arne Mårtensson, samtliga omval.
.A;;1n _Vinqqren
Andersson), Ake Danielsson (Len- Revisorer: Erik dustavsson,
Ar_

lo..l
Mwencrm
nrus*tafton
i Kinneaed,s lryrka

.-.shg- .o"lt musikgudstjånsten.,i Bibelns julberättelse lästes av
I'inneveds kyrka på söndagskvältnr.ra"aJiir.iienJohansson
och
en följde det engelska ,"g:"t".1
prosten Unl-Uå"t"r"ron, som ock_
nöd textlåsning som knöts till
5å *i.äa"'r"iästutade den hiir li_
ånger och visor. Det blev

tdd-tilsam;;;#;il.i:tHH".Hiilå:ld;"r1ff!fi :"::lä.iI
ned Margareta Thor som k,
ins,agen.
än.;.xää..rffi iläf :ä..,fi
i ;äjl ä,.:,,T#*

Kerstin Rohm och Ullar Luther

ne Persson och Ivar Gustavsson.
Vid valsammanträdet nyligen antogs åven konsult för renovering av
kyrkan, som eventuellt kommer till
stånd sommaren lgfJll.
Ärets sammanträden avslutades
enl. tradition med medarbetare_
samling i Lokal Frökind.

Iulfirandet i d,e olika tryrkorrra
tillbackablick på julhögtiden i

-En
vårt
pastorat - vad blir då i för_
grunden De gamla välkända julpsalmerna, som svårligen gar att

T.a några nyskapelser,

"::iitl.. kyrkor, som vibar
välfyllda
att de
stora högtiderna fortfarande trots

allt tal om sekularisering behåller

sttt grepp om många, i de minsta
lörsamlingarna de flesta av dess innevånare.

på__kyrkans gamla språk.
Sådan
hölls i Vårkumla kyrka, där också

mrdnattsmässa firades och Adams
julsång sjöngs av prosten.
I Bris_
merre kyrka kan man tala om otta
i

ordets verkliga mening. Den tidiea

morgongudstjänsten på juldagJn
nols namligen redan halv sex, men
detta till trots hade en inte så liten

st<ara törsamlingsbor mött upp
och
sä även den lilla men trogna

kyrko_

Koren under kantor EIla Torstens_
sons ledning. God hjalp med julens

I Kinneveds kyrka har kyrkokör
och flickkör flitigt medverkat. Dår
avtackades också på nyårsdagen
.$gon Johansson och hans fru Lilian för sina mångåriga vårdefulla
insatser i församlingen i kyrkoråd
vid pensionärsträIfar och andra till_
fållen. Som ny kyrkorådsledamot
inträder Äke Andersson, Alarp.
Som kyrkvårdar kvarstår även un_
der den nya perioden Majken Jo_
hansson, Berit Samuelsson. CarlArne Adamsson och Gitran Andersson. I Börstigs församling omvaldes till kyrkvårdar Barbrå Andersson och Rune Johansson och

gudstjänster har prosten haft av
kh

Henrik Mollvig från Floby,

som

tjänstgorde vid samtliga högtidsda_

gars gudstjånster.

Slutligen en nyhet som berör

pastoratet och som inte tillhör
de

gractJande: komministertjänsten
i
r:-orstrg och Brismene är,

så har

noga vederbörande beslutat, indragen från årsskiftet. Expeditio_
nen i Börsig är dock kvar som

törut tills vidare.

Pengar töll stcidsp&r

till bitr. kyrkvärdar valdes Lennart
Johansson och Kjel-Åke paulsson.
I Börstigs församlingshem fölls förresten mellan nyår och trettonhelg
en lyckad julfest, dåir nästan de
flesta barn och föråldrar, som bor i
d9n lilla församlingen mött upp och
_glådjen stod hOgt i tak. prosten
Mårtensson samtalade först med

barnen om julens firningsämne och

sedan följde servering och lekar
och eldsjålen i kyrkans barnverksamhet där ute, Barbro Andersson
mottog ett vålförtjånt tack från för_
samlingens föräldrar.

Motionsklubbens Inge
En nyhet för dennajul var nyårs_

ryA Johansson-, slutanp,
ost, Kinnarp, och suen-orof

att antstinilas

vakan eller vigilian som det heter

Frökinds Motionsklubb har

tttr-ot-rt

Succö for
Skiilingtrycka,rrrcl,

Födäljd,
.t

aa spllf-,. ..
Spikar islagna i traktor- och
,skogskärredäcken, en hyradulslang till skogskärrans kran
som nupits av med en tång. spikar islagna utmed grenarna på
vindfållen som skulle kvistas, . .

Det här har blivit lite för

mycket för en lantbrukare i
Kinnarpshakten.

Droppen var spikarna i

Inspirerad at: Skiltingtry clcarnas frarntriidand,e

gjord,e K&ge Andersson.den hcir teckningen.

tryckarna från Kinnarp på programmet,
Det rnåste verkligerr sägas att de

i

upphört. Föreningen var som

mest aktiv under ?0-talet.

Genom olika aktiviteter fick man
också in en del pengar, som nu de_
Ias på två: Slutarps samhällsför_
ening och Kinnarps IF, skidsektio_
nen. Avsikten åir att pengarna

3.500 till vardera förening stå tag_
gas "i spåren',. Slutarp har siit

kommande elljusspår att tänka på
och Kinnarps satsar nu också på
spår - ett över 5 kilometer och ett
över 2,5 km. Kinnarfsspåren kom_

mer att starta vid
runsen'

Lagerförsäj_

11f,s.*ot* tt

tråden - motorsågskedjan blev
bara skrot!
Nu har lantbrukaren polisanmålt tilltagen.

vÄee< 4v öe prrpu rÄaA
SKir-r-i46 T€ycka|QNÄ

Förvåntan var så stor att redan
timmarna före nyårssamkvåmet i
församlingshemmet i Skara var det
full folkvandring. Men så stod också ett framträdande av Skilling-

tirl resp. ski,ilspå,r.

'"''19'5*3*0F*fs
Skara

kom, sågs och segrade med en
obestridligt förnåmlig framförd
viskavalkad.
I raden av skillingryck från i regel 1800-talets slutskede fann också
insprångt ett par av Jönns typiska
dikter. I Sven Anderssons förnämliga framförande kom:både dikter.

hur saligt att få vandra" innan den

na Falbygden och Lussebeten, till
sin ombestidligt fulla rått. Då ville
applåderna aldrig ta slut och samma spontanitet mötte också .{nderssons framftirande av En dikt
av Pelle Never.
Eft,ermiddagen fick en vårdig av-

slutning genom att man sjöng "O

inte minst i Falbygden vålkånde

pastor Claes Strömqvist låste en

betraktelse om hux Jesiis Kristus

erbjudeloss. något annat.än horosKop,
Måmga

av Skaras äldre

att derura eftermiddag

lovade

glömmer

man inte i första taget.

.

KÅGEANDERSSON.

Stefan Ekman

Krock i Kinnarp
En mindre kollision inträffade i

klar för lfinnarp
Kinnarps IF tappar en. spe- och gör klart med en

Han kommer utan tvekan att

annan.
Stefan Ekman, 23, heter nyfön'årvet - Thomas Wennergren år spelarförlusten.
Stefan, som närmast kom-

gå in i A-gruppen.

fått sin fotbollsuppfostran i

slagna.

Det rörde sig om målkvotsaffär
i bägge fallen.

Slutarp var en sensation. In-

ledde med att spela 0-0 mot
FBK:s förstalag, fortsatte med

lag, besegrade sedan Valtorp
med 2-1, innan man avslutade

med ännu en O-O-match, nu
mot Götene.

Det råckte till en slutspels..
plats och dår besegrade man
sedan IFK Skara, vilket be-

final i FBK-cupen om

två
veckor.
Det stod 0-0 vid full tid, men
när .väl stra{fsparkstävlingen
tog vid visade Slutarps-grabbarna bästa kylan. Man slog in fyra
av sina fem straffar, IFK Skara
hittade inte rätt en enda gång.
Målskyttar v-ar: Ola Johans-

son, Nikias Ohlander,

Claes
Gårdling och Patrik Josefsson.

såld

har tillstyrkt försäljning av Sorby
skola i Kinneved. Köpare är SörbY
vävstuga och köpeskillingen 10.000

kr' igrg-oi-:ri
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Konkurser
KUNGÖRELSEDELGIVNING

Mönarps Energi Aktiebolag,
55619i-3498, och Mönapps Kul-

turjord Aktiebolag, 556120F'alkö-

pings kommun men med senast kända adress Linn6gatan
94, c/o Ragnar Browall, 115 23
STOCKHOLM, söks av Falkö-

pings tingsrätt för delgivning
av kallelse till huvudförhand-

I ling i mål T

382 och 383/82 vid
tingsrätten fredagen den 28 ja1983

kl.

10.'00,

Kvinna skadad
i singelolycka
En kvinna i 60-årsåldern skadades lindrigt vid en singelolycka

oå vägen mellan KinnarP

b.it-"t"

och

lördagsförmiddaeen. Kvinnan, som var ensam i
Ji.r bit, n"h sladd På fordonet i en

På

högerkurva och i det hala väglaget gled bilen av vägen'" Kiri.tnan fördes i ambulans till
bassjukhuset, men skadorna var
av lindrig art.
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för deltaoeh fdr
för u.r'"tt'giti.-t'tg"t
arrängema-qgef-och
som fa.
som
I
träningsåka'
helg, gårna att träningsåka'..
nästa helg,
,t .rit"
t-":11t
senare
vintervåder
vinterväd,e:
"".trrgerats
"".tttgerats
in- Om det blir
"t
Årangörerna har inArrangörerna
i."'."fÅr.
[å" ."fY.tt.
komm.:r arranvintern' kommer
om under vintern'
förioppningar om
ttO"t" förhoppningar
t.
te nåsra
,ragt. större
?y.l1lföröverväga ett nytt lorskulle görernä att övervaga
deiskulle
o- det
au"r, om
;"h även
och
;ä;il;
skidvåder
'
f.ot"-. snö, blir tiden för knapp sök'
:,-,,r
Frökindsnatta på skidor,

So g!-pi, IOGTNTO.mirtes

Kommunstyrelsens arbetsutskott

nuari

--__i'L9_5-:_sf:Jl

tyder att SIF nu fårr spela semi-

å1

i

mindre

rj$S-c\r-.lb.

2-0 mot IFK Tidaholms andra-

grupperna var Falköpings BK

6011, båda med säte

till

mycket resor är anledningen
Thomas nu lämnar

IFK Skara vann gruplp 1,
Slutarps IF grupp 2. I bägge

Sörby skola

'

plåtskador.

till att

Slutarps IF:s P 16-grabbar
gick som fösta lag fram till semifinal i sin klass i FBK-cupen.
P lG-klassen är uppdelad på
två helger. I lördags spelades
två grupper färdigt, samt en
kvartsfinal, där de bågge
gruppsegrarna möttes.

l fgj-oi

skrånkte det hela sig

vånder till moderklubben
Hållstads IF. Ett arbete med

En prima överraskning, Slutarp!

-

Ulrice-

som körde ut från Paradgatan utan
att lämna företräde. Dessbättre in-

Thomas Wennergren åter-

Hoppsarb Slutatp!

tvåa, mycket knappt

En bil som kom från

hamnshållet påkördes av en bil

grannklubben Slutaras IF.

lare

mer från Falköpings AIK, har

går eftermiddag i Kinnarp.

då fråga

om bolages försättande i kon'
kurs skall'avgöras. Handlingarna i målen finns tillgångliga

vid tingsråtten, Fredriksbergsvägen 1, Falköping, kl. 9-12'
13-15. Bolagens utevaro hind'
rar inte att målen avgörs.
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I
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i kårringptaddere
Det blev långa och spon-

tana applåder för Falköpings IOGT-NTO och dess

programledare vid onsdagskvällens trivselsam,
mankomst, som för övrigt
som tidigare formade sig

till en mycket gemytlig och
alltigenom trevlig och lyckad kväll med ett ungdomligt programinslag från
scenen.

- Vi har samlats till vår näst sista trivselkväll före vårt årsmöte, inledde programledaren

Gunnar
Svärd sitt hälsningstal. Kommer vi
att fortsätta kvållarna? En liten
klick oroselement försöker att med
alla medel sabotera avdelningen
och dess verksamhet. Inom alla vå-

ra verksamma kommitt6er råder

dock ett gott samarbete och vi hoppas att årsmötet den 16 februari
skall bli något av ett rättegångsting
och att vi kommer att se varandra
även efterden 16 februari.

.

Kåringpladder

De applåder som bröt ut och höll
på att aldrig ta slut, var bara ett av
de inslag av tillgivenhet som kom-

Maria Arelssonfr&n Ki,nnarp, aud. gngste medlembjöd
pä oryelmusik uid, triuselkoiillen hos IOGT-NTO.
mit avdelningen tilhanda efter det Axelsson från Kinnarp, spelade orpåhopp som programledaren

och gel, några korta

musikstycken,

avdelningens sekreterare råkat ut
för, bl.a. i en tidningsartikel, som i

varvade med sång till cittra av Sixten och Marianne Lundkvist. Det
stort bottnar i ett kärringpladder, ., blev varma applåder för både Maför att citera en IOGT-NT0-are.
ria och paret Lundkvist. APPlåder

fick också musiken, Lill-Ingvar

o Ungdomligt
Onsdagens trivselkväll,

för

att

återgå till programmet, bjöd som
sagt på ett ungdomligt inslag. A,vdelningens yngsta medlem, Maria

med sin duktiga medhjålPare, som
spelade till dansen. I en tipstävlan

"Lär kånna Sverige" togs första-

prisen hem av Vivi-Anne Fällström
och Tore Johansson.

V&ru bggd,er
i

Konkurs för.

Trnrsifrgen den 3 februari 1983

Mönarps-

FRö]{lND

företag
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roe|tr-
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Agaren

I)en manövein räddade
honom med all säkerhet

CKI-fest i Axtorp

från svåra benskador.
Olyckan med två långtradare inblandade inträffade vid l2-tiden på tisdagen i Slutarp.
Långtradarna, en från örkel-

tade han sig ur förarsåtet
och in i den vilosäng som
finns i långtradarnas förarhytter.

CKF i Kinneved har haft julfest i
Axtorps församlingssal. Prosten
Uno Mårtensson inledde med att
samla barnen omkring sig och talade om Jesu födelse. Barnen fick
berätta vad de visste om och kring
denna håndelse.

Prosten Mårtensson inramade
samtalet med sång till Margareta
-Efter
kafThors ackompanjemang.
fe fdljde julsånger av fem små flickor från Kinnarp under Astrid Petterssons ledning. Bror Johansson
(dragspel) och fru Maj-Britt ledde
sedan en stunds allsång. Till barnens förtjusning infann sig också
tomten med gottpåsar.

Prosten Mårtensson avslutade

med att tacka tKF-avdelningen
för arrangemanget. 710 kronor
blev behållningen och den tillfaller
Lutherhjälpen.

ljunga i Skåne och en från Skövde
möttes strax våster om Slutarps
centrum. Skövdebilen på väg mot
Falköpingshållet tvingades bromsa
in för en stillastående sopbil. Dårvid vek sig hans slåp som i det hala
väglaget kanade ut i den motsatta
körbanan samtidigt som den mötande långtradaren närmade sig.
Föraren i Skånebilen försök[e
först att köra upp på trottoaren.
Bilen fortsatte dock rakt fram och
det var då som föraren snabbt kastade sig ur såtet. Slåpet träffade
förarhytten som trycktes in i jämnhöjd med förarplatsen.
Bilen fick bärgas från platsen.

Båda bilarna var lastade med
mineralull och körde för landets
två största konkurrerande isoleringsföretag. Det sistnåmnda som
ett litet kuriosum. . .

Mönarpsföre.

Mönarps energi AB som försattes i
konkurs den 28 januari har tills nu
inte kunnat nås för att skriva un_
der bouppteckningen om konkur_
sen. Antligen har konkursförvaltaren nu fått kontakt och konkursen
ska av allt att döma kunna avslutas

.
När chauffören såg vad
som höll på att hända kas-

till de två

tag, Mönarps kulturjord AB och

de närmaste dagarna.

i't3J-'ra'.:li
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I och mella I u ntlc n

Konkurser
Skånebilens front trycktes in i jömnhitjd, med.
förarsiitet. Det uar chaufförens snabba flLanöoer sonx röddad,e honom
frå,n skod,or.

i'19..å'{t;i"
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f)et g&r att å,ku
Det går att åka i skidspåret i Slutarp. Det berättar en av dent
som lågger ner mycket arbete med slingan som går från Båckedalsgatan och sticker i väg ut i naturen. Vålkommen i spåret får
vi från bl.a. eldsjålen Anders Pryssander, som dock inte ser med
blida ögon om gångarna nyttjar spåret - nu när det finns snö...

KONKURSBESLUT

Mönarps Energi Aktiebolag,
556194-3498,

och Mönarps Kul-

turjord Aktiebolag, 556120-

6011, Box 167, Falköping, har
den 28 januari 1983 försatts i
konkurs vid Falköpings tingsrätt. Konkurserna handläggs

som mindre konkurser. Tillsynsmyndighet är kronofogdemyndigheten i Skövde distrikt,
Box 37, 541 21 Skövde. Kungörelser om konkurserna införs i
Ialköpings Tidning. Konkursdomarens postadress: Box ?5,
521 01 Falköping. , o ,.
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Årsmöte

I,

Kinnarps IF
Kinnarps IF har hållit årsmöte
med ett 40-tal medlemmar på plats.
Bland valen kan noteras att Lars
Holm, som varit med i styrelsen i
tio år, avsade sig omval. Han återfinns dock i den nystartade skidstyrelsen som drivande kraft.
Styrelsen:
Ordförande: Gösta Eek; vice
ordförande: Gert Östh, kassör: Arne Lundgren (nyval) ; sekreterare:
Berne Svensson ; vice sekreterare:
Tony Persson ; ledamöter: Uno
Carlsson och Bo lvarsson.
Ungdomssektion:
Ordförande: Gösta Andersson;
sekreterare: Thomas Westerberg.

kulun

I Kinnarp var det full fart
kring bollen under måndagen. I Kontorsmöblers aktivitetshus hade Kinnarps IF
och Hem- och Skolaföreningen ordnat med fotboll
och bordtennis för dem som
ville.
Når vi besökte Kinnarp på eftermiddagen var det endast fotbollen
som rullade. Pingisracketarnq låg
oanvända på borden. Pojkarna utgiorde majoriteten, bara tre flickor
lyckades vi upptäcka i leden kring

Skidsektion: Lars Holm (sammankallande), Bengt Persson, R.
Andersson, Gert Östh och K. Johansson.

I?s"i-eA.-lå

bollen.

Den här aktiviteten återkommer

flera gånger under

sportlovs-

veckan, nåmligen idag, i morgon
och på torsdag. I morgon handlar
det dock om badminton och bad
för hela slanten.

Fotbollsspelare

o'ry'

i alla å.ldrar lekte kring kulan i
l"lgj.rza-.t,{

Kinn-

f)amer som ris'ä;:r:'.

De binder fa.stlogsris: IJlla Stenqaist, Inga And,ersson,
Ltsbeth Gunnarsson, Bri,tt-Marte Johansson och Carina
Törnqrsi.st.

Det uar ytterst niira att Eva-Marie Fi,lipsson från Luttftck med sig en B-lapp hem till Liden för sin treå'riga connemala Cprall-Lt .
ra

Slutarps IF:s damklubb har i Den senaste nyvald och kassör i
vår liksom under flera år tidigare föreningen.
ägnat sig åt att binda fastlagsris. I
I samband med årsmötet gjor_
år var fiädrarna vackert gula och de damerna ett studiebesök-Los
riset som vanligt nedtaget dagar- Gottis i Falköping, dår man till_
na innan.
bringade kvälien under trivsam_
ma former senom att bl.a. låra
Årsmöte har hållits och

s-enbeståravurarr."o;o',Yl"i-ä:"":""":ä"[l-;ffi:1"ff

{1s3 c

2 iV

rina Törnqvist och Lilly Karl6n.

;;';r-ild;;;.".

i"lä

Magnus ordn"arj'åä:#L
-

för Kinnarps fråge-lrg

Falkiipings IOGT-NTO behöll sin andraplacering i den

senaste karuselltåvling på
Hellidens folkhögskola i Tidaholm, men lyckades inte överträffa Kinnarpsavdelningen.
- Men, sade Sven Andersson från Lofsgården, det år
vår unge Magnus förtjänst att

vi .vann. Ta med ungdom i

lagen och ni ökar poången!
Och det var Magnus som fick
blommorna då Kinnarp gratulerades för slutstriden, iom sker på d!
striktsnivå.

Söndagens frågetävling var

mycket jämn, lagen emellan och

luften var därför laddad av spän-

daholm 61 poång.
Förutom frågetävlingen, som in-

leddes av kretsordföranden C-H
Josefsson och därefter leddes av
kretsens sekreterare Solveig Johansosn, bjöd söndagen" m-l^rn. komst på Helliden på ett mycket

förnämligt musikprogram av ung-

domar från den kommunala musik-

skolan, under ledning av musik-

lärare Einar Jakobsson. Det var
både en flöjt och en saxofongrupp
som medverkade. Duktiga ungdomar som skördade långa applåder.
Kaffe serverades i skolans matsal.

Har må,nga å,ker i å,r?
I dag om en vecka ska det bli
åka av i Slutarp. Då är det näml!
.gen dags för d-timmars på skiilor
om nu inte dagsmejan och töväder
ståller till det för arrangörerna. I
fiol var spåret delvis elbelyst - i
övrigt kantades det av marsehaller.
I år har Pryssander och hans kompani lyckats belysa spåret med elljus runt om. Det har lyckats med
kraftanstrångningar och god hjålp
- men det ska fungera i våntan på

riktig elljusanläggning som man
hoppas ska vara klai under för-

vintern (nov-dec 83).
Anmälningarna ska vara inne senast under söndagen. Ett 20-tal lag
har hittills anmålt sig. I fiol kom 50
lag till start och det var ett deltagarresultat långt, långt över för-

väntan. Skidmotionen i Slutarp
vänder sig till familjelag, företagslag, kvarterslag, skollag, föreningslag, byalag m.m. med anknyrrung
till gamla Frökinds kommun. Har

ni lagproblem så låna in några
kompisar från Falköping,, gamla
Vilske, Vartofta eller så.

Kinnarps IF:s damklubb har hålårsmöte och styrelsen fick följande utseende: ordf Ruth Johansson, v ordf Berit Sontag, sekr IngMarie Stridh, v sekr Berit Ek, kassör Barbro Winggren, suppleanter
Yvonne Thorstensson och Monica
Persson (nyval). Lotterikommittd:

Birgitta Silverstrand, Britt Carlsson och Monica Persson (nyval).

Kinnarps Damklubb har under
året st6,ttat ungdomsverksamheten
i Kinnarps IF.

,?tJ -öL.,t..:

40-årsjubiluem

Lagledarens namn:.,,.............,....

Vid årsmöte med Kinneveds
CKF-avdelning invaldes Inga Larsson i styrelsen, efter Astrid Petterson, som undanbett sig återval. I
övrigt omval: ordf Ingrid Olsson, v

Adress:

lappar.
I morgon, söndag, kl 14 samlas
intresserade vid Båckedalsgatans
förlångning. Skottning står på programmet.

Anmäl tiU Frökindsnatta senast
söndagen den 27

son, kassör Birgitta Lagerstrand,
bitr kassör Barbro Andersson, studiesekr Stina Kjellander, verksamhetsledare Margot Pettersson.
Avdelningen kommer att fira 40årsjubileum i mars och gemensamt
valborgs-

*
50 kronor stals

ur.en kassa vid

en inbrott på daghemmet Fyrklövern i Slutarp i helgen. Tjuven
hade tagit sig in genom att krossa
en ruta i en dörr.

* l?83'c3''08

måssoeld, tipspromenad och som-

kind. Placeringarna den 16 februari: Flickor 2,5 km: 1) Carina
NYberg

4) Ylva Pettersson 24.35. Pojkar
2.5 km: 1) Fredrik NYberg 9'23;2)
Urban Svedberg 9,53; 3) Thomas

Gabrielsson 12.39; 4) Ulrik PrYssander 15.19; 5) Henrik Pettersson
Gabrielsson

_ !:r8 J- ot,*L.,1

PolisFonden
En åldre man, dnsamboende i ett
hus i Kinnarp, blev för någon vecka sedan bestulen på 150 kronor.
Två flickor i skolåldern har erkånt
stölden.

*

.6 i

Slutarp. Använd gärna den här kupohgen.

42 I.g åker
skidnatta
i Slutarp
Välkomna

Fröhind,snattu

12.36; 3) Jessika Pettersson 14'27;

6)

febr. till Anders

Pryssander, Björkängsgatan

marresa.

15.21

.

Antal deltagare i laget ca: ............

ordf Inga Larsson, sekr Karin
Hjortsäter, v sekr Birgit Görans-

med Centern anordna

lSkidresultat

Andreas

.

Start blir i lekparken och avgiften 50 kr betalas vid startplatsen
då lagen också får sina nummer-

f'i3i-r:t"rq

lit

Wallin 11.16; 2) Anna

oi- a4.

'
^T7T planerar
Ll\.t'

Damklubbsårsmöte

-

ning ånda intill tävlingens slut. Ef_
ter slutomgången på kretsnivå ter
sig nu resultattabellen sålunda;
Kinnarp 96 poäng, Falköping gl,
Broddetorp 87, Vartofta Z4 och Ti_

tAt s*

Skid-6-timmars i Slutarp

,q,9,:l'43-i 0

eru

folkfest

Trots blidvådret de senaste da-

garna går det att genomföra årets
Frökindsnatta på skidor med start
och mål vid Bäckedalsgatans förlängning i Slutarp eller på fältet vid
Skogsvägen. Arrangörerna hoppas
på en fin skidfest - många företagare har ställt upp med priser.
Vid middagstid i går summerade
tävlingsledningen antalet lag och
siffran är 45. Kl 18 går startskottet,
men innan dess skall lagen ha betalt avgiften till kassören, som samtidigt låmnar ut startlappar i husvagnen på start- och målområdet.
Fritidsnämndens ordf. Erna Fredriksson avfyrar startraketen.
Här är de 45 lagen: 101) Ekboms;
102) Team Axtorp; 103) Kinnarps

IOGT-NTO; 104) Johansson-Gruppen; 105) Falbygdens El; 106) Pryssanders; 107) Äke Pjäxa & Co; 108)
VPS; 109) Black Widows; 110) Intega Flayers; 111) Qvick; ll2) Lagerstorps Blandning; 113) Koppar-

gatan; 114) Bjalowas; 115) Björk-

ängsgatan I; 116) Björkängsgatan
II; rlD KPILOT; 118) Ida-Lottas;
119)

De sju tappra; 120) Josefssons;

till

Frökinds-

natta. Det såger Anders
Pryssander och hans
skidstab inför lördagens
stora händelse i Slutarp då

Frökindsnatta ska åkas för

r?,r-c.i..,

121) Team Hasa; 122) Adamssons;

123) Lövängen; 124) Gabrielssons;
l25t Runes Blandade: l26t Ängsgatan; \27) Brödkörarna; 128) Vistklubben; 129) Genvägen; f30)

Team Kannius; 131) Aftonstjärnorna; 132) Karlssons Blandning; 133)
Kjelldns Familjelag; 134) Lollos;
135) Team Lundh: 136) Anders Andersson Byggnadsfirma; 137) Fast-

arpsgatan; 138) Kommunal IF; 139)
Nybergs gäster; 140) Nybergs; l4l)
Hassla Grånd; 142) Sveriges Rikes
lag; 143) Team ICA; 144) Kvam
Subk; 145) Team Lunnagården.

andra året.

Mycket arbete har lagts ner för
att tå spåret belyst och med stora
ansträngningar ser det ut som om

man. det hår året slipper att använ-

o,a

_slg

av marschaller ute i spåret,

42 la.g^har anmält sig och det
är en

11
lorl": starten blir på fältet vid
ryackedalsgatans förlängning och

srartskottet kommer att avfyras av
Fritidsnåmndens ordf. Erna Fred_
riksson. Startavgiften ska betaias i
anslutning till starten mellan lZ och
17.30. Samtidigt får lagen då sina
startnummer i den husvagn som
finns uppställd vid starten. Delar
av Skogsvägen kommer att vara
avstängd från trafik på kirdags_
kvällen och liksom i fiol hoppas ar_
rangörerna på en folkfest.

Frökindsnatta

instiilld
Lö"d"g"n, blidväder medförde
att sextimmars på skidor i Slutarp,

Frökindsnatta, fick

Mycket
hade lagts "vlysas.
nei på
^arbete
br.a. spåret,
men regnet och blås_
ten gjorde att snön inte råckte till.

l oi*s" oe" ft?

Hon sätter killarna a
o

la,ts

...

ä,;:,ril;

':- ailket slqrttelöftt
Kirurened f&tt fram!
Kinneveds skytteförening

satsar

hårt på luftgevärsskytte.
Med påfötjd att det vimlar av lovande
ungdomar.
En av dem, det kanske största löftet,
är Jessica Winggren, 14.

Nyligen blev hon tvåa i 70-iadens
riksfinal.
- Hon såtter många av våra killar på
plats, påpekar Claes Akesson i Kinneveds skytteförening.
Kinneveds skytteförening är erkänt duktiga i
luftgevärsskytte. Det räcker egentligen med att titta på serietabellerna hår nedan, för att få "svart på

vitt".

- Elva lag finns mgd, fyra toppar sina serier, säger Claes Äkesson.

.

Ett guldkorn

Bland många duktiga skyttar har nu Kinneved
lyckats vaska fram ett verkligt guldkorn: l4-åriga
Jessica Winggren,
Nyligen placerade hon faktiskt sin klubb på Sverige-kartan. Blev tvåa i 70-iadens riksfinal i Trollhättan.
i - ?O-iaden är ju i Jessicas fall att jämföra med ett
SM, menar Claes Äkesson
Jessica är förstås en av kuggarna i Kinneveds

z6lz-89.

förstalag i L l4-klassen. De övriga lagmedlemmarna är grabbar: Roger Karlsson och Hans Göransson.

-

Många gånger sätter hon dem på plats, skjuter

helt enkelt bättre. Fast i luftgevär år det ingen

skillnad mellan killar och tjejer. Snarare är det nog
så, att tjejer rent av kan vara bättre i den åldern
Jessica är. De är betydligt lugnare och är inte lika
nervösa, säger Claes Akesson.

o Påfallande lugn
Sjålv tar Jessica framgångarna med ett påfallande lugn. Säger:
- Det är kul, samtidigt roligt att träningen börjar
ge resultat.
Jessica tränar två kvällar i veckan. En tredje kan
det också bli, men då ställer hon undan geväret
och snörar på sig fotbollsskorna, eller som nu, tår
en sväng in till slalombacken.
- Det går alldeles utmärkt att kombinera skytte
med fotboll och slalom, tycker Jessica.
- Absolut, det ger henne bra kondition, vilket är
nog så viktigt för en skytt, poångterar Claes Akesson.

. Nu närmast väntar

förbundsmästerskap för Jesi Kinneveds skyttefö-

sica och de övriga skyttarna

rening,

- Inför större tävlingar brukar jag träna mer.
Före 70-iaden tränade jag varje kvälI i två veckor,
berättar Jessica.
Och det gav

ju verkligen resultat!
HAKAN PERSSOIi

ETT LOFTE. Jessica Winggren har allc förutsiittni,ngar att bli nå.got stort i. luftge-

oörsskgtte. Nu hiiromsistens bleu hon tuåa i 7}-tadens riksfinal. "Ibland sritter hon
plats" siiger Claes Åkesson i Kinneued.s skytteförentng. (Foto: Dan Ni.lsson)

må.nga au ki,llarna p&

LRF-möte i Kinnarp
Kinneved

Ett eget cafd i KinnarP.

natet i Kinnarp. Lånsförbundsordf.
Folke Larsson, Tibro, medverkade

-

En gammfrl d,röm som
guck i uppfyllelse
6t?s?

I går gick drömmen om något
eget i uppfyltelse för Britt-Marie

Jåsefsson och Carina Engdahl från
Slutarp. Då öPPnade de båda näm-

liqen dörrarna till caf6 Hemtrevi f.a. Arvidssons affår i Kinn"åd
arp. Stora härliga lokaler, mYsigt

och talade om den aktuella jordbruksutredningen.
Ingvar Torstensson, Börstig, informerade om den nybildade Skaraborgs Skogsägareförening.

Vinster i form av husgeråd och
verktyg utlottades bland de närvarande mötesdeltagarna.
Till styrelse för 1983 valdes: ordf.

Lennart Pettersson, v. ordf, Lennart Oskarsson, sekr. Holger Käll6n, v. sekr. Jan-Erik Gustavsson,
kassör Äke Andersson, ledamöter
Lars Eckerlid, Sten-Inge Karlsson,

Kurt

Johansson, ungdomskonsulent Alf Andersson.
Ordf. tackade Folke Larsson och
Ingvar Torstensson för. värdefull
medverkan.

iniedda efter konstens och hälso-

vårdsmyndigheternas alla regler'
Eftersom Britt-Marie och Carina
kommer att hålla öPPet både kvällr

och helger så kommer

- Vårkumla LRF-avdel-

ning har hållit årsmöte på pensio-

Samkväm med
kyrkobröder

nYsats-

ningen i Kinnarp utan tvekan att få

en stor social betYdelse. KinnarP

Kinneveds kyrkobrödräkår har
hållit sitt traditionella vint€rsamk-

sysselsättningsmöjligheter för
ungdomen. Nu har man någonstans att samlas, såger Britt-Marie
som själv är mor till två barn'
Ett eget caf6 är en gammal dröm
både för Britt-Marie och Carina
och när det 160 kvadratmeter stora
f.d. affärslokalen blev ledig så tvekade man inte' Båda arbetade tidigare hos lagerförsäljningen mitt
över gatan, men som sagt drömmen om något eget hägrade'
- Vi tror På framtiden, säger båda med en mun och åven om det
hår såkert kommer att bli jobbigt
så är det i alla fall en viss frihet att

väm tillsammans med Börstig-Brismene-kåren med damer.
Ordf. i Kinnevedskåren inledde
med en betraktelse för dagen ur
Algot Tergels andaktsbok. Dagens
gåst, stiftskonventetets ordf. CarlErik Abrahamsson, Timmele, kåserade intressant om kyrkobrödernas historia, som från början var
en förening endast för mån därav
namnet. Numera står det varje kår
fritt att besluta om att även kvinnor
får vara medlemmar. Förslag väntas till nåsta rikskonvent om namnändring i detta syfte.
Under det följande kaffesamkvämet överraskade Edvard Jbhansson, Vårkuma, med att överlämna
en vacker svarvad ordförandeklubba i päronträ.
Ordf. tackade för den vårdefulla
gåvan och hoppades att den skulle

och SlutarP vimlar som bekant inte

av

vara sin egen. Förvisso är
så...

Med,

det

j,,

tt'Il att
nnsd'ahl och Britt-Marie Josefsson så'g
u
åin go*to"d'rönxnxen onl ett :s.".t "?f: ^::"y"n::,1,^'
;;;;;;:;;":'ia, 1,'n"", d,e bäd"a fotosrafen med' nvba-

6lno

lwd,e semlor.

Bntntu och Pelle i skogen

få användas i en livaktig kyrkobrö-

dakår generationer framöver.

,?g-i" Ö3-'d-r
Slutarps tipspromenad
Rätta svaren: icke fridlyst (2),
år (x), onsdagen efter fastlags-

150

söndagen (x), Marx död (x), Mahatma Gandhi txt. skäggdoppingen
(1), Knut Ahnlund (1), Härnös-

(l), 1 juni
(2), Konrad Hallenbarter (2),

dands stift (2), 157 liter

halskota (2). Skiljefrågan angående
vikten på en sten: 1.035 gram.

Resultat:

l)

12

rätt: Torbjörn Åk-

esson (enda tolvan), Slutarp; 2) 10
rätt: (1.050) Christer Oman, Kinn-

arp. Barnvinst: 10 rätt:

(1.000

gram) Niclas Stenqvist, Slutarp.

Lotteri: röd lott vinster på nr

15,

61, 68, 71 och 92, blå lott på nr: 21,
28. 44. 63 och 93.

,

Så .fin, aa,r wwilt, förr.

..

Under vintern har en studiecirkel om folkdräkter och
gamla klåder pågått inom ett

område som hulrrdsakligen

omfattar Frökinds hårad. Det
representanter från
Börstig, Brismene, Vårkumla, Luttra och Kinneveds

finns

hembygdsföreningar med och
^från Äsarp, delar av

åvenså

Norra Asarps socken har en

gång hört

till Frökinds hiirad.

Studiecirkeln går i NBV:s regi
och det är Kerstin Arnesson från
Luttra som år ledare. Hon vill iu
inte bara veta hur man sjcing förr i

världen utan även hur damerna
klådde sig. För det är vål mest

gamla damklåder man hittills har
fått tag på. Meningen är nu inte att
försöka leta fram något som marr
vill kalla för en "hembygdsdräkt"
frå,n Frökind, utan mer-att få fram
material som visar folklie klädsel.
Var och en av cirkeldeltagarna le_
tar i sina gömmor och frågar vänner och bekanta efter gamla klä_

despersedlar.

tl" uar nxen för-r i
l!Kerstin

tiden. Guntor Jacobsson, Anna Brank,.Birgitta Dautd,sson,
Artresosn, Britta .vilgotsson, Marianne luarssion, Åstrld Andersson
och
Margit Ar'd.ersson beundrar sekelskiftets mod,e.

nnarp

StråIande första halvlek av
Kinnarps IF svarade för en mycket stark första
halvlek i lördagens träningsmatch mot Gällstads
IF. När paussignalen ljöd ledde Kinnarp med hela
4-0 sedan Roland "Lollo" Jansson och Torbiörn
Åkesso., "nätat" två gånger var.
I andra halvlek blev så spelet något sämre från
Kinnarps sida och Gällstad knde snygga upp siffrorna till 4-2.

Not aill

Jag är klart nöjd, t.o.m mycket nöjd med vår
första halvlek, myser Kinnarps nye tränare Roger
Gustavsson. Det spel som vi presterade då, lovar
gott för framtiden.
Bäst i Kinnarp var tvåmålsskytten Torbjörn Åkesson samt fyrbackslinjens Thomas Carlsson.
Nästa uppgift för Kinnarp blir att möta Lidköpings IF på bortaplan nästkommande helg.

-

Margit Andersson från Kinnaro
påpekar att hon gärna tar emot
tips från allmänheten det kan ju

finnas Frökindsbor i

förskingringen som kanske har några sparade klåder från gamla tider.
I tisdags kvåll hade man samlats
i Äsarp för att titta på vad Anna

Blank från Börstig hade i

en gång Lena Kajsa Andersson
från Kronogården i Börstig burit i
slutet av 1800{alet.
JOSEF JACOBSSON

j.,.Ål

bfttning!
l'?$-i-
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Enöga.
mffi|"|f'.
CIC'CI''E
---Ett. klart och entydigt

till torvbrytning inom
Hjortmosseområdet fick
Borås Energiverk när
man på måndagskvällen
samlat berörda markågare till information i
nej.

Grolanda

bygdegård.

De starkaste invändningarna bland det dryga
40-tal som kommit till informationen var att brytningsområdet till 90 procent utgjordes av odlingsmark.

sina

gömmor. Fin var klänningen som

till rtudrkdgerna tr.ll torubrytntng på, jordbruksmark i Hjortmosseområdet fick
Boräs Energioerk urd en infornxatton i Grolanda bygdeg&rd. på, m&ndagskuiillen.
Hiir ör d,et Jan-Erik Larsson och Lars-Ola Akesson, tuå, au markrigarna sombesi,ktigar ett ars'de toruproD son1, uisades upp under r,nfonnattonen,
Nej

t38p-es-ail

F'a"lköping

Tisdagen den22 mars 1983

Ne! tiil torvlDryrtning

önsltemå,I
. L7.
t lrtnnarp
Kinnarp-Slutarps Vågförening

har haft årsmöte i Fritidsgården,

Slutarp. I styrelsen blev det omval
över hela linjen. I tur att avgå var

I7/:ur|r,iigcr,ruos

Arne Andersson och Håkan Silvander. Kvarstående Bo Johansson, ordf., Inge Eckerlid, kassör

nei respe|r,tero,s
Ett klart och entydligt
nej till torvbrytning inom
Hjortemosseområdet och
undersökning för en förestående sådan kunde Borås Energiverks representanter notera i Grolanda Bygdegård på måndagskvållen. Dit hade
man inbjudit markågarna
inom det 4.400 hektar
stora markområdet, be-

och Elof Rehn - förordnad

dem i frågan.

valberedningen Bengt Samuels-

- Vi har ingen mark att avvara till torvbrytning. Det är ju
till 90 procent odlingsmark ni vill

son, Nils Johansson,

Fastarpsområdet har under året
fått en lekplats inom området, om
än inte riktigt på den Plats som
Vägföreningen tänkt sig. Vid års-

bryta på och det skulle göra våra

gårdar olönsamma, hävdade det
som

fanns i lokalen. Man pekade ock-

Geolog Lars Frqnzön,

star på spel vid en brytning -

gäss, ånder och häckande tranor
i området.

kommer att respektera ett nej till
brytning från markägarna i om-

rådet, svarade Alf

Sämgård,
överingenjör på energiverket och
ansvarig för torvfrågan där:
- Ja, det gör vi.

Alf Siimgå,rd, öu ert ngen'
jör på" Borå,s Energiuerk

försökte

i.ntresseru

markiigar"na inom Hjort-

mosseomr&det

för

en

tonftrytning,. men fick
nej'

Energiverket hade med sig experter från K-Konsult som skulle
utföra undersökningrna inför en
eventuell brytning av torv. De inledde informationen med en ambitiös beskrivning av olika torvslag och brytningsmetoder.

o Inte övertygande
Energiverkets

rePresentant
försökte vinna markägarnas intresse för projketet genom att Pe-

från

K-rconsult i,nformerade markiigarna om oltka toruslag,
brytningsmetod"er ui,Iket man uar fögu xniresserad,e ao. De iör markem,a
uilt ui foå,sritta utt od,la anså,g man.

så på de stora naturvärlden som

',. På frågan från Östen Anderson, LRF-ordf i Göteve, om man

av

lånsstyrelsen - sekr. Anders Andersson och K-G Johansson omvaldes som suppl. Kvarstående år
Sven-Olof Johansson, förordnad av
länsstyrelsen, Frank Henningsen
och Valdemar Svensson. Omval
blev det också av revisorerna Arne
Persson och Erik Svensson samt

låget inom Kinnarp-Göteve Falköping,
för att försöka övertyga

dryga 40lal maikågare

I\y lefuplats

ka på att viss ersättning till markägarna för intrång, odlingsförluster med mera skulle komma att
utgå. Det var dock inte tillråckligt
skarpt i konturerna för att vinna

lantbruket igång, hävdade flera

något gehör.

na, något som måste förrånta sig.
Förslamning i de sex mil långa

Till saken hör att Borås

kommun inte ännu formellt har beslutat om satsning på torveldning
och det finns därför ännu inga
klartecken om vad det får kosta.

.
-

Behöver marken
Vad har vi för intresse av att

få torvbrytning på våra marker,
Det verkar inte Se oss lantbrukare någon fördel. Du talar om ersåttning för skador. Vi behövcr
marken att odla på för att hålla

markågare.
Man pekade likaså på de kost_

nader som lagts ner på dräneringar och djurstallar på gårdar_
dräneringskanaler som genomkorsar området som skulle bli en
följd av torvbrytning - en låns

följd av år efter avslutad brytning
var man också orolig för.

- Är torven

aV en sådan kvali-

tet och mängd och värde att den
ekonomiskt kan bära det, kan
det naturligtvis bli så att vi kan
ersätta tomma båsplatser för
lantbrukare som måste minska
koantalet, menade Alf Sämgard.
Men det återstår att se.

.

fastigheter

250

Totalt är det 250 fastigheter på

ett 4.400 hektars område som be-

mötet beslutades om att föreningen
ska vånda sig till kommunens gatu-

kontor för att få till stånd en lekplats åven i området vid Kinnågatan och Våstergatan.
John Alexandersson, Slutarp ef-

terträder Tage Antonsson

som

personer äger des-

parkarbetare och kommer bl.a, att
sköta parkområdena i båda tätor-

Området som Borås energiverk
anser intressant.sträcker sig ända
in i Falköpings stad. Soptippen och
det industriområdet i nårheten av

terna. Under året har bl.a. om-

rörs. Cirka

150

sa fastigheter.

denna, liksom marken där södra
tvärvägen ska dras, ingår.
- Det har vi fått information om
och den biten utgår givetvis.
Ren obrukad mossmark är bara
10 procent av arealen, främst då
vid själva Hjortemossen.
Ett 20-tal markägare har sagt ja
brevledes till en första undersökning, bland dem ägaren till Mönarps egendom.

GLENN WELANDER

byggnad och utökning av vägbelys-

ningen från Paradgatan till' Kinneveds kyrka skett. Den äldre belysningsarmaturen utmed Falkö-

pingsvägen i Kinnarp har ersätts
av ny. En framställan till länsstyrelsen om 50 kilometer genom båda
tätorterna har avslagits. Däremot
kommer beläggningen på delar av
riksvägen att få ny beläggning.

t7g3-ö3-
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l{u har Slutarp-Kinnarp

Syauktion i Slutarp
gav över 15.000 kr
Slutarps kyrkl syförenings da-

tått egen skogsmulle

mer kunde för sin årliga försåljning
glädja sig dels åt stor uppslitning,
dels åt en god behållning, inte
mindre ån 15.200 kr.

i Slutarps misett föredömligt exempel
på fungerande ekumenik.på lokalplanet. Den inledande andaktsAuktionen hölls

sionshus

-

stunden hölls av kontrqktsprost

'Uno Mårtensson.

Efter serveringen vidtog själva
auktionen med prosten och kyrkvärden Carl-Arne Adamsson som
ropare. Den fina behållningen för
kvällen skall senare fördelas oå
Sv. Kyrkans Mission, Lutherhjålpen, IM, Diakonin, Kyrkans prydande m.fl. viktisa ändamå1.

Skogsmulleskolan, Friluftsfrämjandets trevliga form för att lära
våra minsta lite om naturen, har
startat i Slutarp-Kinnarp. Ett l5-tal
barn i åldrarna 4-6 år går nu ut
och lär sig naturvett och hur djur
och våxer i våra marker utvecklas

under de olika årstiderna.
Ledare år Elisabet Angrimer och

Anna-Carin Brolin och tio träffar

hinner man med under

vårsä-

songen. Häromdagen var man ute
för andra gången i trakten av Hög i
Aiarp i närheten av Fornstugan

dår. Byggande av en riskoja liksom
att mårba ut en naturrutå - ett

meterstort område där man ska
följa årstidernas våxlingar och vad
som hånder med växter och insek- stod på dagens proglam.
GW
..

ter

e)

78 sjunger
i Kinneueds
kyrhokör
Kinneveds kyrkokör har haft
årsmöte

i

samband med ordinarie

körövning. Kören har l8 medlem-

fubileum med CKF

mar. Ledare är Margareta Thor.
Under verksamhetsåret har kören'haft 30 övningar, medverkat
vid 14 gudstjänster i Kinneveds
kyrka, med musikgudstjänster tret-

tondedagen,

reformationsdagen

och allhelgonadagen och vid den
högtidliga kyrkoinstallationen den
10 december.

Dessutom har kören medverkat
gudstjånster i Vårkumla och
Brismene kyrkor samt föriamlingssalen i Axtorp och Frökindsgår-

vid

den.

Äsarps och Kinneveds samlade
körer sjöng. gemensamt vid en fulltgiigt besökt' musikgudstjänst i
Äsarps kyrka den 5juni. Samarbetet mellan körerna skall fortsätta
även i år med musikgudstjänst i
Kinneveds kyrka den 4juni. Dessutom medverkade kören vid högmåssan i Västrums kyrka den 8
augusti i samband med resan till
Våstrum och Västervik.

En blomsterkuast till ordf. Ingrid'Olsson t. d.en jubilerand"e CW-aud öuedtimnade [Jlf Err,ksson med. hölsni ng ar fr å.n c e nt erp arti eL
Kinneveds CKF-avd har frrat sin
4O-åriga tillvaro med en trevlig
grötfest i Lokal Frökind. Maj-Britt
Johansson ledde lekarna, Bror och

Tomtens håsta mot

IilF

- Så här bra trorjag aldrig att vi har spelat mot Kinnarp, sade en
nöjd Tomteh-tränare, Lennart Filipsson cfter långlredagens
vänskapsdrabbning på Kinnarps fina grusunderlag.
Det han syftar på år i första hand första halvlek, då Tomten visade upp ett mycket bra spel. Kinnarp tog emellertid över i andra och
med tanke på det är slutresultatet I - I ganska rättvist.
Joakim Gustavsson gjorde Tomtens ledningsmål i första halvlek.
För Kinnarps kvittering stod på Kent Bengtzon.

Håkan svarade för musiken och
Josef Jacobsson visade ett färgbildsprogram "det är kvinnan

bakom allt".
f '+

8"r-c*-å,

Det blev omval av styrelse och
övriga funktionärer: Ordf Göran
Andersson, sekr Brita Wilgotsson,
kassör Bengt Klingstedt, revisorer

Berit Samuelsson, Håkan

SilvanJohansson, Astrid Pettersson. Ordningskommitt6: Brita Johansson,
Ingrid Olsson. Resekommitt6: Ingrid och Sven Andersson.
Körens resa blir den 14/8.

der. Blomkommitt6: Majbritt

Till bäste Kinnarpsspelare vill lagbasen Uno Carlsson utnämna
just målskytten Kent Berlgtzon, som är tillbaka efter ett par såsonger i Falköpings AIK. Kent visade upp ett mycket bra högerbacksspel.

I Tomten gjorde Charles Wers6n. ett bra ihittfältsiobb. särskilt i
förta halvlek. Joakim Gustavsson i anfallet och Anders Wilhelmsson
i försvaret spelade också till sig godkänt betyg.
,r.,:
r;5å-a{dri-

;1
skYtt"t'''=tJrrgdoms
på topp i Kinrre;,:$

|

Kinneveds Skytteförening har

haft prisutdelningsfest för
vårsskyttarna i Lokal Frökind.

luftge-

Till arrangörernas stora glädje

var uppslutningen mycket god och
föreningen uttrycker sin tacksam-

het till alla föräldrar som ställde

upp och hyllade sina fina ungdomsskyttar.,
Ett stort tack också till förbundets ungdomsledare Hans Jensen
som efter att ha delat ut Priserna i
de olika förbundsserierna höll ett
anförande om skyttet i allmänhet
och vikten av träning i synnerhet.
Föreningen kan se tillbaka på en
mycket aktiv och framgångsrik
luftgevärssåsong med bland annat
tre segrar och tre andraPlatser i
Skaraborgsserien. Enligt Hans
Jensen det båsta resultatet bland
förbundets föreningar med bl.a. en
segrare i förbundsmästerskaPen i
Skövde den 12 mars genom PerErik Joelsson i klass L13. De'tre
första platserna i Falbygdens Skyttekrets mästerskap för skyttar sittande med stöd hemfördes genom
Roger Carlsson, Jessica Winggren

Huvudskjutning L13- 15:
1) Patrik Carlsson 200 P; 2) Jessi-

1) Lantbrukarna 2 1196 P; Krister Johansson, ConnY Johansson,
Rune Abrahamsson; 2) Smederna
11?9

Centerstig.

Serietoppen:
Seniorer:
Claes Åkesson 3528 P; 2) Gun-

terstig 3416.

Junior A och B:
1) Per Hermansson 3499 P;

2)

Tommy.Berglund 3423; 3) Joakim
Winggren 3403.

Lt4:

Lrz.

-t) Per-Erik Joelsson 3956 P; 2)

tor 3937.

Juniorserien:
1) Jessica Winggren, Per Brissbo, Niklas Ahl. 2) Hans Göransson,
Patrik Carlsson, Joakim Carlsson'
3) Roger Carlsson, Angelica An-

dersson, Daniel Andersson. 4) Tomas Hector, Christer Hermansson,

Eva Sverin. 5) Per-Erik Joelsson,
Lotta Karlsson, Hanna Bemerhag'
6) Ove Josefsson, Per-Oia Berglund, Dennis Axelsson. ?) Lars Göransson, Peter Ahl, Carina Johans-

Winggren 199+200 =
Jessica"p,
:
399 p; 2) Patrik Carlsson 200+198

Ahl

:

197+198

r68.

Två mål av Tony Skoglund räddade segern för'Slutarp i lördagens
träningsmatch mot Lundsbrunn.
Slutaip vann alltså med 2-1. Ef-

:

och

;

i

Hector.

L

14 division 4 andraplats Peter

Ahl, Patrik Carlsson, Per Brissbo.

Senior A division 4 andraplats

IAhI.

I Serietävlingkorthåll
Kll-15 division 1 segrare Jessica Winggren och Roger Carlsson.

Kll-15

division 3 andraplats PerJoelsson och Per Brissbo.

1332 p

till4-2.
- Jag tycker att vår

gått ifrån

P,

Winggren 885; 3) Familjen K-G Ahl
880: 4) Sture Hermansson 8?8.

74-Hans Göransson' Roger Carlsson och Jessx72 Oue Josefsson, P-E Joel'sson sam't Tom'as Hector'

L

Skoglund med sitt

2-l

måI.

-crv-rr

Spelmålet' för Kinnarp gjordes
första halv- av Roland Jansson, och betydde
på
lek bjöd
årets bästa spel, kom- ledning med 1-0.
menterar en nöjd Uno Carlsson,
I ett bra Kinnarp går högsta belagbas i Kinnarp.
tyget till Torbjörn Äkesson.
Kuriöst i sammanhanget år att
KinnarpB-OdA4-1
lagen tillsammans giorde tre siålv-

Harry, Lars, Hans; 2) Familjen

L

ter ledningsmä av Tony, k
de Lundsbrunn genom
Larsson och så avgjorde

paus stod det 1-1, men när f.d. allsvenska elfsborgaren John
matchen var över hade Kronäng Hedin i målet.

HarrY, Lars, Hans'

Huvudskjutning GrUPP I:
1) Familjen Göransson 887

rev't'el'(t

Kinnarp presterade en mycket måI. Ett av dem gjorde. Kronäng,
bra första halvlek i sitt möte med då f.d. allsvenske backen Leif Målboråslaget Kronäng på lördagen. I berg bakåtnickade över likaledes

1) Familjen Göransson 887+445

F*;;;i;g*ikatuftgeÅrssbttar
"oWing;r"n

Per-Erik
Joelsson, Ove Josefsson, Tomas

Fin halvlek av tr(innaffs

\ry
låiir,+

division 5 segrare P-O Berg-

Tony råddade Slutarp

FamiljekorPen:

395; 4)

Ove Josefsson 199+196 : 395; 5)
Tomas Hector 197+197 = 394.
Huvudskjutning, seniorer:
l) Claes Äkesson 186 P; 2) Hans
Centerstig l?4; 3) BennY Brodd

14

de Johansson 3452;3\ Hans Cen-

l)

398; 3) Peter

L

lund, Crister Hermansson, Angeli-

p; S-O Berglund, P-O Berg- Erik

son.

jn niofiiil-

Carlsson.

Serietävling 200 meter B 15 divilund, Yngve Nilsson; D Black Widews 1l?4 p; Jonas Hjortsäter, Ca- sion 2 andraplats Peter Ahl, Permilla Ivarsson. Ola Hermansson; 4) Erik Joelsson, Per-Ola Berglund.
CA
Lantbrukarna I 1166 Pl Bosse Johansson, Ronny Claesson, Sture
II
Hermansson.

Ove Josefsson 3950; 3) Tomas Hec-

340.

2)

Grupp 2:

mansson. Den prestation som rönt
störst genklang utåt år Jessica

ifa"t"".t

14 division 1 segrare Jessica
Winggren, Hans Göransson, Roger

ca Andersson.
L 12 division 1 segrare

esson.

2)

Ahl

192; 4) Hanna Bemerhag 192; 5)
Markus Brissbo 191; 6) Eva Sverin
186; 7) Mattias Brissbo 185.
LuftgevårscuPen:
1) Per Hermansson; 2) Lennart
Blom; 3) Karl-Gustaf Ahl; 4) Hans

Tommy Berglund och Per Her-

=

Skaraborgs serien luf'tgevår:

L

Kinnarps Kontorsmöbler I 1209 P; Hans Centerstig,
Göte Lindgren,
L-G Knutsson, Elof Jonsson, Hans Torbjörn
Äkesson.
Centerstig; 3) Kinnarsp Kontors- Senior A
division 6 andraplats Bosmöbler 2 1207 P; Torvald Be-rglund, Inge Klaesson, Claes Ak- lse Johansson, Benny Brodd. K-G

ca Winggren 199; 3) Ove Josefsson
199; 4) Per Brissbo 197; 5) Tomas
Hector l9?; 6) Roger Carlsson 197;
7) Peter Ahl 197.

l) Hans Göransson 3976 P; 2) Jessica Winggren 3966; 3) Roger Carlsson 3952.

343; 4) Tommy Berglund 170+170

851;.

son, Benny Brodd, K-G Ahl;

och Per Brissbo.
De två första platserna i kretsens
mästerskap för de äldre juniorerna
i stående skjutstållning togs av

Winggrens strålande andraplats i
?Oiadens riksfrnal i Trollhättan den
12 februari 83.
Föreningen vill med detta tacka
sina skyttar för en mYcket fint genomförd luftgevärsssäong.
Prislista:
Måsterskap, seniorer:
l) Claes Äkesson 186+174 = 360
p; 2) Joakim Winggren 177+170 :
347; 2) Per Hermansson 174+169:

Ove; 2) Familjen Josefsson 856; 3)
Familjen Axelsson 856; 4) Familjen
Brissbo 856; 5) Familjen Brodd

Winggren.
Yrkeskorpen GruPP l:
1) Holmbergs 1211 P; John Eriks-

mansson 174.

l)

p, Gunde, Ing-Marie, Kjell-

1) Jessica

akim Winggren 177; 3) Per Her-

Dennis Axelsson 193; 3) Niklas

1) Familjen Gunde Johansson
8?0

Familjekorp individuellt:

1) Ola Hermansson 178 P; 2) Jo-

Huvuds\iutning Lll:
1) Daniel Andersson 198 P;

Grupp 2:

Hembygdsföreningen
samlade 187 medlemmar
Kinneveds

hembygdsförening

har hållit årsmöte med deltagande
av ett 60-tal medlernmar. För-

eningsfunktionärerna omvaldes
över hela linjen och styrelsen består av Rune Lennartsson ordf.,
Margit Andersson v ordf., Thomas
Pettersson sekr., Sibylla Jarlsson'

v. sekr., Erik

Gustafsson kassör,
samt Maria Abrahamsson och Gerhard Frisk. Styrelsesuppleanter:
Assar Karlsson, Margot Pettersson
och Sixten Lindberg.
Revisorer: Kurt Johansson och
Gustav Gustavsson med Harry Jo-

Ettgelska i fyran

miskt anslag till arbetsgruppen för
hembygdsdråkten. Dessutom utsågs en programkommitt6 bestående av Thomas Pettersson, Margot Pettersson, Barbro Jarlsson
och Assar Karlsson samt en folokommittd med Ingvar Johatrsson
och Rune Karlsson som ledamöter.

Kinneveds

hembygdsförening

har under sitt första år samlat

187

Den möjligheten finns enligt nya läroplanen men för att skolstyrelsen
skall få skjuta upp engelskastarten

Kinnarp hänvisar man till att man

har en orolig klass och att det sannolikt är till fördel om man kan

Fredriksson.
Föreningen beviljade ett ekono-

historia.

turbilder och intressant kultur-

-a\-

t5"

Torsdagen den 21 aPril 1983

o Ompröva i höst
Det har tidigare gjorts framstållningar från lågstadielärare om att
få skjuta På engelskan från trean

från trean krävs sPeicella skäl' I

medlemmar. Många av dessa löste

son, Birgit Andersson och Rune

Valberedning: Arne Gunnars-

Skolstyrelsen har beslutat att
Kinnarps skola får vänta med undervisning i engelska till årskurs 4'

vid årsmötet sitt nya medlemskort,
som från och med i år innehåller
ett fotografi från socknen.
I samband med årsmötet visade
Bertil Svensson, Mariestad, sin senaste film "När bygden blommar",
som bjOd åskådarna på vackra na-

hansson som suppleant.

för Kinnarpsbarn
till fyran men skolstYrelsen

koncentrera sig kring de ämnen

såiskilda skåI. Men i höst skall styrelsen omPröva om man skall vänta med engelska till fYran i hela
kommunen.

som redan finns.

1?S,j-

- "m,en ai
fick en
..

telt olyckligt för KinnarP'

Man
drog upp ett eget anfall, som sluta-

de med att Thomas

..

r TROLLHÄITAN:
I Kinnarps IF blev utslaget direkt i första
matchen i årets upplaga
I Division lll-laget
Trollhåttans IF blev som
för Kinnarp, som fick
vända hem med 0-4
(0-f) i baken.
- Men trots de stora siffrorna,
är jag helt nöjd med vad vi presterade, säger lagiedaren Uno Carlsson,

Hela den första halvlekell var
jämn och Spännande. Båda lagen

Kinnarpsförsvarare svarat för en
dålig bakåtpassning blev det 2-0'
Då var den andra halvleken bara
sekunder gammal'
Då började vi kånna oss som
ett slaget lag, erkånner Uno.

30

-

o Straffmål
En kvart före slutsignalen ökade
så TIF på till 3-0 och när blott två
minuter återstod fastställdes siffrorna till 4-0 På straff.
- Trollhättan var det klart bättre laget, det märktes orri inte annat
på tempot, beråttar Uno.
I Kinnarp skall PlusbetYg gå till

målvakten Arne Ekbom samt till
Per-Ola Westerberg och TommY

Berglund, gfabbar som sällan eiler
aldrig gör en dålig match.
- Men det var ingen som helt
föll ur ramen, Poångterar Uno.

hade ett par chanser till lednings-

bl.a. hade KinnarPs TommY
Berglund ett gyllene tillfälle efter

o Genomkörare

må1,

en irörna.

- Men tyvärr fick han inte riktig
tråff med huvudet, säger Uno
Carlsson.

Istället kunde hemmalaget ta
Iedningen efter 35 minuter och gå
till halvtidsvila med 1-0 i ryggen'

Karl Henrtk Brol't'n få'r Bantens Bibel au prosten M&r'

o Olyckligt

tensson.

aHa

åldrar, att kyrkan var absolut

Den andra halvleken startade Yt-

tor Margareta Thors ledning sjöng
flera sånger.
Själva bibelutdelningen följde efter vålsignelsen, varvid prosten assisterades av kyrkvärdarna CarlArne Adamsson och Göran An-

,qSj- o't'|J*i

dersson. Två konfirmander tog
upp kollekten, som gick till Riks-

Slutarps IF

hölls av prosten Mårtensson kring

förbundet Kyrkans Ungdom.
Efter gudstjänsten i kYrkan följde samling i tokal Frökind kring
kaffeborden, som iordningsställts
av ledarna i Kyrkans Barnarbete.
Flera bibelvisor till gitarrackompanjemang avslutade den fina ge-

(Jan Ekman)
Slutarp ställer ett relativt ungt
lag på benen i årets serie. Föreningen har inte något A-juniorlag
denna såsongen, vilket innebår att
fiolårets spelare går in i A- och B-

ibland oss. Flickkören under kan-

sammans kring den gode herden.

- Vår målsättning är att komma
på en tredje eller fiärde plats, men
vi är medvetna om att det kommer
att bli svårt. Ett stort avbräck är

fullsatt.

Flickkören medverkade

med
sång och inledde med Procession
in i den vackra medeltidskYrkan'

Kyrkans barntimmebarn medverkade också och barnPredikan
temat: Jesus lever och är mitt

menskapen man uPPlevt till-

lag.

Westerberg

krokades utan åtgärd från domaren. Direkt gick då Trollhättans IF
upp och kontrade. Och sedan en

av Svenska Cupen.

våntat ett för svårt hinder

Vilken söndag kan vara lämPligare än den gode Herdens söndag
att inbjuda till familjegudstjänst
och utdelning av Barnens Bibel. I
år var det nära 30-talet sexåringar
som mött upp i Kinneveds kYrka.
Tillsammans med så många andra i

öT-ål

O-4 för Kinnarp
t
genomltorare"

Barnens bibel
utd,elad, i Kinneaed,

har

sagt nej eftesom man inte funnit

Nu återstår en tråningsmatch 1ör
Kinnarps del, innan det är dags för
seriepremiär mot FAIK hemma På
Kinnemo nästa torsdag. På lördag
åker laget nämligen till Borås för
att möta Mariedal.
- Det bästa med cuPmatchen i
Trollhättan, var nog att vi fick en
rejäl genomkörare inför seriestarten, summerar en inte alltför besviken Uno Carlsson.

fisj-ct{-&l

Ulf Karl6ns bortavaro. Han är nYopererad och är borta hela sä-

songen. Något som

betYder

mycket, då en stor del av sPelet är
uppbyggt kring just Ulf, säger Ekman.

"

Bengt "Blecka" Georgsson är ny
trånare för året. Några nYförvärv
har Slutarp inte skaffat sig. Däremot slutar Roger Andersson och
Kjell Karlstedt. Elmer och Södra
Hårene kommer att kriga om seriesegern.

f

oo

xss-o.r-&i

KII\NARP GOR
I',
:il:*'

I Kinnarps IF gör en
djärv satsning inför

andra säsongen i fyran.
Man släpper fram en
tränardebutant i R,oger
Gustavsson.
I - Djärv satsning
vet jag inte om jag vill

hålla med offi,

säger

lagledare Uno Carlsson. Vi kånner Roger
sedan förut, så vi vet
vad vi får. En bra kille
som smälter vål in i
klubben.
Läsare med bra minne minns

Roger Gustavsson som libero i
Kinnarp säsongerna 1978 och 1979.
- Ursprungligen kommer jag
från Norrahammar, där jag också
spelat de senaste åren, men bor i
Mullsjö, berättar Roger.
Att inleda en tränarkarriär i ett
division lV-lag tycker han inte är
någon nackdel.

r

Motivation

Tiden man iår lägga ner som
tränare, år lika stor vare sig det
gäller fyran-eller sexan, däremot
är motivationen hos spelarna större i fyran. Och kanske speciellt hår

-

i Kinnarp. Här satsar killarna
verkligen på träningarna, vilket

gör det än lättare som tränare.
Av hävd brukar ett lags andra år
'i en serie bli problemfyllt och man

kan förmoda att KinnarP kommer
att få erfara detta. Nu har motståndarna lärt sig deras sPelstil,

Kent Bengtzan ttII udnster och Stefan Ekman, Kinnarps
trönaren Roger Gustanssson, också. han ny z klubben.
den största entusiasmen i laget lagt

Thomas Wennergren- tillbaka till

sig och nyhetens behag dämpats.

Hällstad.

- Förra våren fick vi en perfekt
start och i det här getingboet är det
kanske ännu viktigare att inte hala
efter i starten.
- Vi har ingen uttalad

målsåttning, men tre lag efter oss måste vi
ha och helst skulle jag se att vi blir
ett stabilt mittenlag, fortsätter Roger.

o

platsar.

En trupp på 18 man är ungefär
vad en klubb i fyran maximalt kan
räkna med att ha och innebär att
även om det blir en del skador, bör

har

två

spelare försvunnit. Spelande tränaren Göran Johansson till Limma-

red och oturliqt

Kinnarp har under åren hoPPat
lite upp och ner'mellan fYran och
femman, men skall nu försöka bli

Svagheten
Trots att laget förfogar

- Vi gör alltid många mål
framåt, men slåpper in alldeles för,
många bakåt, såger Uno Carlsson.
De allra flesta spelarna är offensiva
spelartyper, fast visst skall vi förbåttra defensiven, det måste vi'
Anhars lär det bli Problem mot
seriens topplag och även de andra
i den rekordhårda serien'
De båda Tidaholmslagen, Tibro
och i viss mån Ulvåker tror man
inom Kinnarp kommer att figurera
i täten, med varning för Mariestad

Opererade menisken ijanuari'
så det tar ett tag innan det kan bli
aktuellt, om jag överhuvudtaget

-

skadedrabbade

lagets svaghet.

och Stenstorp.

o

God moral

Framåt i Kinnarp handlar det
som van-ligt myeket om Tomas
Westerberg, lagets vassaste anfallsspelare. Han har trots ett flertal anbud från större klubbar än en

troget.

- I en lång serie år det sådana
egenskaper som ger Poång i utbYte
när det tar emot och moralen såtts
på prov, menar Roger.

utom tilltånkte Roger, två nYa killar sorn gott och väl fyller luckorna.
Kent Bengtzon kommer tillbaka
efter tre år i FAIK och Stefan Ekman har också sökt sig till klubben
från FAIK.

gers eget namn.

bli Kinnarp

kamratskapet.

Istället redovisar KinnarP, för-

över
kanske seriens bäste målvaki i Arne Ekbom, är ändå försvarssPelet

flankerar

Det visar också Pi en stor stYrka i
laget, nämligen det starka och fina

r

Spelar själv

materialet åndå räcka till.
Sedan förra säsongen

gång valt att

o Två nya

Truppen han förfogar över består av i runda tal 18 man, som bör
kompletteras långre fram med Ro-

båd,a nyf,örutira

I
I
I

ett stabilt lag i den högre serien.
- Att sikta högre är inte realistiskt. Visserligen finns det gott orn
exempel på klubbar som lyckats,
typ Grimsås. men för oss, nej. vi
har inte den organisation bakom
som krävs.

Motståndare i premiären blir
FAIK hemma. Ett av flera derbyn i
en väldigt intressant serie.
SVEN SVENSSON

))I(,twJolrps"
som expolnd,era,r iiaen
und,er l&gkonjunktur
Nu på söndag har man
en unik möjlighet att titta nårmare på ett av våra
bygders största, tryggaste
och mest lönsamma företag.

Kinnarps Nordens
största tillverkare av kon-

torsmöbler öppnar nåmligen sina dörrar för allmänheten under några
eftermiddagstimmar och
inbjuder till rundvandring i företaget som då
har samtliga avdelningar
i produktion.
- Vår personal har verkligen
ställt upp på det här, såger Henry Jarlsson vid Kinnarp och det
skall förstås bli verkligt roligt att
visa besökarna vad vi

svsslar

med.

Kinnarps Kontorsmöbler år löretaget som lyckats meci konststycket att expandera även under den lågkonjuriktur som rått

de

senaste åren. 1982 omsarre

man 188 milj. och innevarande
räkenskapsår räknar man med
en ökning till 220 milj.

.

230

anställda

Verkligt imponerande siffror

Henry Jarlsson uid modellen au företagets ankiggningar. I handen hå.ller h.an modellen ao den första fabriken diir
hans föriildrar startade för 40 år sedan. Id,ag förfogar man öuer en fabrtks och kontorsgta pä 61.000 kuadratmeter. Bara en del ant den stora motlellen sAns p& u&r bild.
och en helt fantastisk utveckline
sedan den dagen för omkring 4ö
år sedn då Jarl och Evy Andersson startade en liten hantverksrörelse i en tvåvåningsbyggnad
vid sidan av landsvägen genom
Kinnarp.
Idag har företaget 230 anställda
och en total fabriks och kontorsvta på 61.000 kvadiatmeter.

@.

För att ge ytterligare uppfait-

ning om hur stort företaget
vi berätta att
man varje år tillverkar mer än

egentligen är kan
40.000

kompletta arbetsplatser.

Det kan också konstateras attl
det inte handlar om inflation när
man tittar på rlFn smått fantastis-

ka ökningen. Är l9?0 hade man
en omsättning på 23 miljoner och

Fint genrep av rffiJåä;[*Kinnarp svarade för ett härligt

genrep inför seriestarten på torsdag, genom att besegra Marjedal

Segern får betraktas som fullt

råttvis, då det var Kinnarp

som

oags:

skapade de flesta chanserna under
matchen. Mariedal hade svårt att
få till något framför måI, då laget
spelade extremt mycket i sidled.

summerar - tränaren Roger Gus-

biörn Äkesson, Roland

med 3-0 (f -0) på bortaplan

i

lör-

I Vi fungerade utmärkt som
lag, det var vål det mest positiva,
tavsson.

Kinnarps mål gjordes av Tor-

och Roger Axelsson.

Jansson

r

{orts,

ll2 an:;tällda. Omsättningen har
alltså i det r)ärmaste tioJubblats
och man närmar sig ett produktionsvärde på en miljon per medarDe[are.

motsatsfdrhållandet nrellan

betsgivare och medarbetare.

Exportandelen visar också
goda ökningar och uppgår i dagslåget till omkring 20 procent av
den totala omsättningen.

Fråmst finns exportkunderna i
Europa - i länder som Norge,
Holland, England, Schweiz och
Tyskland, men manjobbar också
i USA och Australien.
fredagen invigde vi en

stor utställning i Holland,

alltså bra, ger en ordentlig vins1.
- Många gånger skulle man na_

turligtvis vilja att personalen i än
större utsträckning skulle få del
,av detta, säger Henry Jarisson,
men man får inte glömma att i
försia hand tånka på sådana rnvesteringar som utvecklar före-

taget. Stannar man upp och
tycker allt är gott och väl så är
vägeli mot nedförsbacken inte
långt borta.

be-

råttar Henry Jarlsson, en utställning som vuxit upp under de senaste fyra, f'em åren. Just på Holland har vi en mycket sl.or export

med sammanlagt 30-40

ar_

_I(innarps Kontorsmöbler går

I o Exporten ökar

- Förra

ma måI, menar Henry jarlsson
som också anser att man lyckats
hålla undan det alltför vanliea

åter-

försäljare. Vi år dessutorn relativt
ensamma om att marknadsföra
trämöbler just på den Holländska
marknaden.

o Mot samma mål
Att nå de framgångar som man
gjort hos Kinnarps Kontorsmöbler vittnar förstås om god planering, men kanske framförallt om

o Organisationen
De senaste åren har man sawat

krafligt på en utveckling av företagets organisation - en satsning
sonl går ut på att man ställer personalen i centrum - och som in-

]

nebär att den enskilde får ett
större ansvar.

- En ökning av effektiviteten
är en förutsåttning för att före_

taget också i fortsättningen skall
kunna föras framåt, man får inte

slå sig till ro utan kanske

stränga sig än mer i framtiden.

an_

. bra personal.

- Skall ett företag gå framåt så
gåller det att alla jotrbar mot sam-

LARS SVENSSON

98c- '.rt -*i

4.OOO persorn,er

såg e)I(itwto;rps"
ö uenlcsomhet,

Kinnarps Kontorsmöbler son i
går eftermiddag inbjöd till "Öppet
hus" i fabrikslokalerna fick sin in-

ningen var bl.a. ati visa allmänheten hur ett företag i Kinnarps stor-

bjudan hörsammad över hövan,
Under några timmar så passade
omkring 4.000 personer på att bese

tydelse det har för sysselsättningen

anläggningen,

där samtliga

av-

delningar var i full produktion.

Tanken bakom den här

sats.

leksordning fungerar, vilken be-

och inte minst viktigt, det uton'r
ordentligt goda samarbete som rådet på företaget,.där man verkligen satt medarbetarna i centrum.
f '?

8J..()

y - Ås'

Under några eftermidd.agstr.mmar passade onxkring 4.000 personer pä att studera,
Kinnarps Kontorsmöbler dir so;m.tli,ga produktionsaudelntngar oar i. full uerk-

sanxhet.
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Thomas Westerberg - kommer han att bli frisk
kvållens derbymatch på Sportvallen mot Stenstorp?
Ja, det år den stora frågan. Så hår såger Thomas
själv:
- Som det känns nu (i går) blir det inget spel.
Något definitivt beslut fattar jag dock inte förrän
strax innan avspark. Min innersta förhoppning år
givetvis att jag skall kunna vara med.

till

-

hinner Thowurs

bU

fri från d,en?

Thomas Westerberg är Kinnarps

stora stjärna! Aven om han själv
säger att laget klarar sig bra utan
honom.

Vad som spökar för Thomas är
en stråckning på ovansidan på höger lår.
- Fick skadan i samband med
sista träningsmatchen i våras. Jag
testade innan mötet med FAIK i
premiären. Och höll men skadan
gick tyvärr upp i början av den
andra halvleken.

Och på den vägen år det nu.
Thomas och Kinnarp lämnar dock

inget åt slumpen. I går kväll fick
Thomas massage av Kjell-Åke
Thur6n i Tidaholm. Allt för att bli
spelklar till kvällens viktiga kommunderby mot Stenstorp.
- Aven om jag är med eller inte
kommer vi att sälja oss dyrt, säger
Thomas, som nu blivit 26 år och
gör sin elfte A-lagssäsong för Kinnarp.
Hur som helst är det ett viktigt
derby för båda lagen, inte minst
med tanke på att det blev förluster
i premiären.
KJELL CARLSSON

OO

Stjörnan Thonas Westerberg rir skadad.. Hinner han bli

frisk tiII kuiill.ens derby

på.

Sportuallen? l-lgJ-,JS..,

EN ODE BANA*tr':O7
-auresulto;t
röksd,ug$'
beslutet

Torsdagens riksdagsbeslut om att lånens egna trafikbolag i fortsåttningen själva skall avgöra om persontraliken skall foftsätta på olönsamma bandelar
utanför riksnåtet innebår i klartext att bandelen
Falköping-Landeryd läggs ned och att trafiken er'
såtts av landsvägsbuss. Troligen går banan Skövde-Karlsborg samma öde till mötes.
av det här beslutet blir att bortåt
' :-Konsekvensen jårnvägar
kommer att läggas ned
200 mil av landets
förre kommunikakonstaterade
de närmaste åren,
tionsministern Claes Blmstedt i riksdagsdebatten.

-söd 12Så,har öd'e blir Landeryd'sbanan t, framtr'd'en'

crt

