Klarade sig oskadd
ur kro€k meqJaget
Han hörde inte ljudsignalen och såg varken den
röda ljuset eller tåget.

Kollisionen

blev

våldsam, bilen totalför'stördes men den unge

bilföraren klarade

sig

utan skador.
Olyckan hände i Kinnarp igår
vid 10.l5-tiden. Vid Krnnarps
Kontorsmöbler korsar eatån

järnvägen mellan Falköping och
Ulricehamn, och den unge bilföraren skulle just korsa spåret.
Korsningen har både iiud- och

ljussignaler, men föraren upptäckte aldrig dem.

Han såg inte heller rålsbussen
som kom emot honom utan körde
ut över spåren.
Det var nästan att han hann

över innan tåget träffade bilen,

och kanske var det det som råddade bilföraren. Rälsbussen träf-

fade långt bak på bilen, och den
totalförstördes. Ur vraket kunde
ynglingen, som var ensam i bilen,
kliva oskadd.
Rålsbussen, som kör i ungefår
40 km/tim genom samhället, skadades inte alls och kunde fortsåtta direkt efter olyckan.

Snöait i Kinnarps skola
- -.r:i r:_r..::

Frökinds
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I Kinnarps skola har ffiåffif8ffiärr.r1iri,rärjrj*rwiii:iir!,'{sp.{js***
man fått en ny teatergrupp. På höstterminens
:_ r..

den 25

sista dag framförde nämligen lärarna med stor kon_
eentration och inlevelse
den sorglustiga sagan om
Snövit och de sju dvärgarna. Succdn var given av
elevernas reaktion att döma. Ett så proffsigt skåde-,

spelaregång

kan

vänta sig många
gemang i framtiden.

Frökinds sextimmarslopp

.l$l.

!_1T

d,

fiol stäilde

66 tag

på

upp i

men.'.naturligtvis fordras mer

snö, minst 10 centimeter

till. för

att loppet ska kunna genomföras. Senast den 20 januari

skall anmålningarna vara An-

ders Pryssander eller
Persson tillhanda,

l

Start

H åkan

I"

eluuFspåret, som nu år åkbart,

säkert
enga-

jan.

Fredagen den 25 januari går

full fart på. lekandet. yngue Johansson och
iloander musicerar.

Bengt

fö, sagostu;:iftffiä

det
S

Midvinternattens köld var hård
liska delen Percy Aldebro och Beoch stjärnorna gnistrade och glimrit Karlsson från Varnhem ledde
made över lokal Frökind i löåaes
lekarna. Efter kaffepaus visade
när Kinneveds .IOGT-NTO haJe Lennart Sandberg Göteve ett bildsin julfest. Men inomhus var det
- program med musikaliska och lyförstås varmt och skönt och julleriska inlägg med temat 'lorden
kar och andra lekär värmde. Dock
vårt arv".
trodde arrangörerna att någon mer
Tomtarna infann sig under kvälkommit till festen om inte det varit
len, deras säsong är tydligen inte
så kallt.
slut än, men i stållei för risgrynsHåkan Silvander och Ynqve Jogröt blev det apelsinris och det var
hansson svarade för den Åusikanog ingen som misstyekte till detta.

Inger Suedberg, "sagotant" i Slutarp sed.an fyra &r ttilbaka ltiste sagor för det unga Slutarp, niir man inled.de
för u&rterminen på, måndagen.

I dagarna har

sagostunderna i

Falköpings kommun startat för
året. Under terminen kan man i
Falköpings biblioteks regi lyssna
till sagor varje vecka i Broddetorp.
Floby, Gudhem, Näs, Odensberg,

Falköping, Slutarp,

Torbjörntorp, Vartofta, Äsarp och
Äsle,

I går var det dags för

sagosrarr

på biblioteket i Slutarp där 'lsagotanten" Inger Svedberg läsie sagot
för det unga Slutarp.

Stenstorp,

l?8ror t;

tjånstgjorde prosten Mårtensson,
som predikade över ämnet: "Stjärnan från Betlehem". På sedvanligt

Goda missionsoffer

i kyrkorna
Vinterkylan till trots hade många

mött upp till Trettondagens hög-

mässa i Kinneveds kYrka, som fick
t

en markant prägel av lovsång i

I

Betlehemnsstjärnans tecken.

Församlingens kYrkokör under
kantor Margareta . Thors ledning
hade för dagens "förstärkts" med

,två violinister, Yngve

Johansson

'och Annelie Jansson. Vid orgeln
tjänstgjorde församlingens förre
kantor Bengt Kjellström.
På programmet stod denna dag
tre carols bl.a. "Vid Betlehem en
'vinternatt" samt som måktigt och
stämningsfullt postludium Buxtehudes kända: "In dulcijubilo".
Vid altare och På Predikstol

lmanlagda resultatet 5.465 kr. I
Vårkumla kyrka, där prosten Erik
Skagefors tjänstgiorde, 1.940 kr.
I Börstigs kyrka firades guds-

tjänsten på kvällen med alla ljusen
tända. Även här tjänstgjorde prosten och kyrkokören sjöng under
Ella Torstenssons ledning som av-

slutning "Betlehems stjärna" av
Alice Tegn6r. Offret till missionen
uppgick här till 1.870 kr.

I Brismene kyrka slutligen
tjänstgjorde också prosten Skagefors och damkören sjöng. Missionskollekten blev 550 kr.

spåret.

Det säger tävlingsledaren Anders Pryssander, som ett aProPå
till 3:e Frökindsnatta - sextimmars
på skidor

-

som går fredagen den

januari med start på den öPPna
platsen vid isbanan i Slutarp. Prisbordet år också mycket omfattande och dessutom kommer diPlom
till alla deltagare.
Lagsammansättningen är valfri
och lag åven utanför SlutarP och
Kinnarp hälsas välkomna. Kanske
ett litet genrep inför 24-timmars i
25

!

Fälköping.
Senast nu på söndag vill Anders
Pryssander eller Bengt Persson ha
anmälningarna. Max 100 lag får
ställa upp och man förväntar sig ett
deltagarantal större än det i fiol då kom nårmare 70 lag till start.
Varje tisdag är det för övrigt
skidpropaganda på spåret och ett
intressant inslag är att åka sitt eget
Vasalopp, dår man kan på en kar-

ta markera hur långt man åker
mellan Sälen och Mora. . .
Uppslagsrikedomen är stor ute i

Frökind'

ftts-s>l-i{
lc?gS-ei-ä,,

63 lrg deltar

i Frökfurdsnatta
63 lag har anmält sig till Frökindsnatta på skidor kommande
fredag. Sextimmarsloppet i elljusspåret i Slutarp har alltså samlat lika många deltagare som i fiol. De
senaste dagarnas snöfall och detta
tillqammans med påfyllnad av
'spå-

snöskottare, har medfört att
ren just nu år mycket bra. Starten
sker i Parken vid Sport och Fritid

och starter blir Henry

f

Jarlsson,

lsi-ö

len i Axtorp när CKF:s ordförande
Ingrid Olsson hälsade välkommen
till söndagens julfest. Under många
år har avdelningen anordnat antingen luciafest eller julfest och,låtit
behållningen gå till välgörande ändamåI.

Stina Linnarsson,

Kinnarps Kontorsmöbler. Två sPår

finns runt hela stråckan med undantag för 25 meter vid varvräkningen. Dår är omkörning förbju-

den. Priser kommer att utlottas
slumpvis och de Priser som låmnas
ut måste hämtas direkt.
Möjligheter till dusch och ombYte
finns i Kinnarps skola.
Vi återkommer med Ytterligare
information i torsdagens FT.

t-t?

Julfest i Axtorp
Det var fullsatt i Försarnlingssa-

FalköPing,
som nyligen varit i Etiopien, berättade på ett fängslande sätt om detta av sVält så drabbade land. FYra
välsjungande flickor i sånggruppen

-

G-timmars På skidor

Fredagen den 25jan.

Framsikt från Grolanda underhöll
med ett uppskattat sångProgram'
Till de yngres glädje blev det också
besök av två tomtar.

Kinneveds CKF bjöd På eftermiddagskaffet och övriga arrangemang. Det var en givande eftermiddag för de närvarande, därom
vittnar det goda resultatet på 1'500
kr som LutherhjålPen i Kinneveds

församling kunde översända till
den nödlidande i EtioPien.

1985

-

kl. 18-24

Valfri lagsammansättning
Anmälan senast sönd. 20 jan. till A. Pryssander 336 83. el'

B. Persson

334 81.

* Priser utlottas.
t Diplom till alla deltagare.
PS! Skidpropaganda varje tisdag 18-19 från skidstugan'
Åt Pitt eget "WasaloPP"!

Vålkomna till ännu ett trivsamt Frökindsarrangemang!
Slutarps lF - Samhällföreningen' Kinnarps lF

$i,i: gt.. r J,

till Frökindsnatta

- Elljusspåret är just nu alldeles
utmärkt och det är stor aktivitet i

3:e Frökindsnatta

sätt upptogs genom offergång kollekt till Sv. Kyrkans mission.
I Kinneveds kyrka blev det sam-

l'j

Anmåil

Inbjudan till

Tisdagen den 22ianuari 1985

f)ags fö, folltfest t Sl,utarP
7 Olog k'ör " F röhindsnatta"
På fredag kväll är det
dags för Frökindsnatta skidfesten av format i Frö'
kindsbygden. .Inemot

1000

personer ska under sex
iim-a" åka skidor i ell'
jusspåret i SlutarP' som
trots lite blötsnö ligger in'
bjudande för åkarna i alla
åldrar. Hela Frökind är På
benen den här kvällen och

natten, men även till-

ta". Två spår ger skidåkarna chansen att bestämma takteri själva. Ur
spårregeln gäller dock inte, men

åk i hOg.. spåret, menar "PrYsse"
och Co i tåvlingsledningen. Och
deltagandet - ja, det sker På egen

risk. Till skillnad fråo exempelvis

24-timmars i FalköPing är sPåret
fritt från åventyrliga backar.

Susarna. 20) UV-kåren Frökind.

21) Valles Team, 22) StaPPla
Runt, 23) Gabrielssons, .24) KoP'

pargatan, 25) Jockes Gäng, 26) Bja-'
lowas. 2?) Intega, 28). Mjölk är livet, 29) Ströget 5, 30) Angsgatan.

3l) Lunnagården, 32) Pryssan-

ders, 33) M'sieur Dame, 34) Trå &
Bygg, 35) SkidPöjka, 36) SParban-

ken, 3?) Björkångsgatan 1'
Björkängsgatan

o Henry Jarlsson

2, 39)

38)

KinnarPs

IOGT-NTO,.40) Olof & Co.

startar
Servering finns, blåbärssoPPa
och värmande brasor. Möjligheter-

41) Turbo Svensson, 42) Fredahls. 43) Team Urban, 44) Volvo
Floby, 45) Skövdegårdens Team,

till dusch och ombYte ges i 46) Motionärerna, 47) Bergresande skidmotionärer na
skola. När klockan slår s(g)lidarna, 48) Genvägen, 49) RYKinnarps
från bl.a. 'FalköPing tar tolv på natten
sätter 'natta" punkt.
ninga, 50) Far & Son.
tillfället i akt att åka i el' Det varv som påbörjats kl. 24 ska
51) Fjaskman, 52) Perssons, 53)
ljusspåret i SlutarP. Råk' fullföljas. Deltagardiplom kan håm- Fastarpsgatan, 54) FalbYgdens Elna alltså med en folkfest i tas når klockan år slagen och num- förening, 55) Västergatan, 56) Fam
lämnade.
Fransson, 57) Qvicks Mode' 58)
Slutarp på fredags kväll. merlapparna
Henry Jarlsson, KinnarPs Kon- Stort & Smått, 59) Ekboms, 60)
Inte mindre ån 70 lag stäl- torsmöbler, är starter och i vanlig Kamraterna.
ler upp i sPåret - det är ordning har organisationen bygglts
61) Anders Anderssons BYC9' 2)
alltså ett rekord det hand- upp kring rutinerade skidfunktio- Jordnåra, 63) Giftblandarna, &l)
och SlutarP.
Grenslundslaget,65) Ett + två' 66)
lar om när tredje upplagan närer från KinnarPsnågon. krona
bli
skulle
det.
frrar den femte, 67) High SPeed'
Om
av Frökindsnatta körs. över från arrangemanget, så går Vi
68) Adamssons, 69) Lövängen' 70)
Och priser kommer att lot' den kronan till frnansiering, drift Familjen "Bull".
tas ut slumPvis under fär' och underhåll i elljusspåret i Slutarp, som mycket tack vare en Preo Något att samlas
den.
miårnatt i marschallers sken,
kring
Start sker i Parken vid llem och .mycket snabbt blev en verklighet.
Att kalla Frökindsnatta för en
fritid och en kvart före angiven
Når funktionärslistan för tre år
startid skall lagen vara På Plats' sedan giordes upp fanns en hel rad tradition kanske är att ta i, men
"natta" är på väg att bli något som
NummerlaPPar finns i skidstugan
marschalltåndare och marschallpåfolket härute samlas kring. Att gå
och låmnas ut i gcid tid före "nat- fyllare med - det gick snabbt från
hands
tanke till handling med sPåret i man ur huse ligger nära till
i Slutarp.
Slutarp, vilket många ska ha ett
tack för.

r

Lagen

När det brakar loss i

morron

kvåll finns följande lag på startlin-

Vid det här laget har många
tyckt till i frågan om ett nybil-

ien:

1) Polarna, 2) Inge Glid, 3) Gun-

dat kommunlag.

de Svahns Rivaler, 4) BrödkörarMen vad såger egentligen de
som direkt blir inblandade och
påverkade, spelarna sjålva?

na, 5) Josefssons, 6) Labito'

I
I

. FT/VB-sporten ringde runt I
till några av kommunens fotbollsspelare för ätt höra hur I
tankarna går.

7)

Broddetorparna, 8) Skogsstjärnan'
'9) Ida-Lottas, 10) Stolligan'
11) Team Carlsson, 12) Naglarparna, 13) Team Lund, 14) Hassla
sränd, iuniorer, 15) Hassla Gränd,
!.nio.e". 16) Karlstedts, 17) BPlaget Kättilstorp 18) Eckerlids, 19)

I

I

I

t/r -8S.
Roland "Lollo" Jansson, Kinnarps IF:
- Jag har inte satt mig in i förslaget i detalj, men jag ståller mig
klart tvivlande till satsningen.
- Framförallt undrar jag hur det
ska bli om kommunlaget ska kunna plocka spelare obehindrat från
smålagen, kanske blir det de mind-

re föreningarna som får

beta.la

priset för ett kommunlag.
- Visserligen tror jag att detta är
en möjlig väg att få upp ett kommunlag i högre sammanhang, och
att det kan bli en sporre för unga
spelare att sikta på en plats i laget,
men jag tvivlar starkt på att småklubbarna går med på detta.

när det bjuds på skidfest
Väl mött. Ta med bästa fredagshumöret. Valla rätt. Oc[ framförallt
hetsa inte. Ha kul i sPåret. Snacka
med vänner och bekanta. KöP lot-

ter, köp korv, drick

blåbärssoPPa

och njut av vinterlivet. Snart kommer somiaaren - då finns bara
sågspån i spåret!
Två minuter innan den här tidningen gick till pressarna i Skara
ringde "Prysse": Såg till att vi samlas i eftermiddag i sPåret, vid

skidstugan, en timme

innan

klockan klämtar sex.
Vi hörs i morron..
BÄSSE JOHANSSON

-9,fuu'.Sng*,ef

Liördagen d€n' 26 januarlt9S5

'@

Snöfall och 73 minusgrad,er
d,em
nten,
inget
stoppud,e
åhte
Frökindsnartta
7OO

ffi

Termometern visade '13 minusgrader, snön föll
ymnigt från den mörka januarihimlen och den snåla
vinden blåste fram.
De yttre frirhållandena var alltså inte de bästa'
när den tredje upplagan av Frökindsnatta på skidor
kördes i Slutarp i går kväll.
Men det bekymrade inte tåvlingsledaren Anders
Pryssander.
- Nej; inte alls. Det är uppemot 700 människor
som deltar och alltså inte låter sig stoppas av väd'
rets makter. Precis som de två senaste åren, är Frökindsnatta en stor folkfest.
Frökindsnatta på skidor är ett
motionslopp, vilket körs på elljusspåret i Slutarp. LopPet körs under sex timmar och arrangeras av
Slutarps IF, Kinnarps IF och Slutarps Samhällsförening.
I går kväll var det alltså dags för

den tredje upplägan av det här arrangemanget och sammanlagt kom
63 lag

till start.

- En bra siffra.

Visserligen var

70 anmälda, vilket innebär att sju
lag uteblev, men rned tanke på det
rådande vådret, är det normalt, såger Anders Pryssander.

Startskottet gick klockan 18 i går
kvåll och exakt sex timmar senare
- alltså vid midnatt - blåstes loPr,et av.

- Det u".ka" soå om det här

med sextimmarslopp blir allt populärare. Och det tycker jag är ganska logiskt, då sex timmar är en väldigt lagom lång tid för många lag.
Det år inte svårt att få ihop lag, det
kan ofta räcka med den egna fa-

miljen, berättar Anders Pryssander, som själv körde i ett s k familjelag, kallat Pryssanders.

Som en liten jämförelse kan vi
säga att 66 lag körde Frökindsnatta

förra året.
Nu kom alltså 63 l3g till start, vilket innebär att uppemot 700 månniskor vaf i farten ute i.spåret i går
kväll.

Men Anders hann som sagt också med att vara tåvlingsledare. Och

faktum år att han och hans 20 med-

funktionärer hade riktigt mYcket
att stå i stundtals.

Inne

i

en I)arfn

och

och rdknade
skön husuagn bred,tsid sp&ret satt d'e h'är her"rarnu

oarts å,t de d.eltagand,"" W;;;.-pi ,
E ckerltd' och Thomas J ohansson'

,", tsi Anäers

Johansson, Tord' Torstensson, Inge

-

Y!S>d

rdE, rurrrrduEr

urdrr5d

åkare, fler än tio, och vissa lag använder sig av våldigt få. Jag vet att
det bara ingår två åkare i några
lag, fortsåtter Anders Pryssander.
Flertalet av deltagarna i Frökindsnatta kommer av naturliga
skål från just Frökind,' d v s Slutarp och Kinnarp med omnejd. Men
loppet är numera så känt och populårt att det även lockar lag från
andra, kringliggande, orter.

med jämna mellanrum frck köra
upp spåren med hjälp av vår scooter, berättar han.
Frökindsnatta är alltså ett renodlat motionslopp, där tävlingshetsen
verkar helt bortblåst. Loppet präg-

las istället av lekfullhet, vänskap
och glada miner.
- Det är roligt att se den positiva
anda som råder bland åkarna ute i

- Det kommer lag från bl a
Broddetorp, Gökhem, Falköping,
Kåttilstorp och Vartofta, upplyser

spåret. Alla år vånliga mot varandra, även om de inte kommer frå,n
samma ort, summerar Anders

Anders Pryssander.'

Pryssander.

*
iiimna mellanrum fick Anders Pryssander, törslingsledare för Frökind,snatta,
ta plats på, seootern och köra uW sp&ren, sorn nöstan snöade igen emellan&t. Men
trots detta Dar Anders - och alla deltagare nxed honom - oiildigt nirjda med, d"en
stora skidfesten ute i Fröktnd, t gå,r kuöIt.

Med

Id,ug ör d,e
ö farten ögen!

Text: Olof Darius
Foto: Rune

Lindblad

Samling

i hrödbilen

varv, berättar Jonas, som också är
kånd som en duktig cyklist i Falköpings CK.
Det låter förstås väldigt jobbigt
att dela ett sextimmarspass på bara
två personer. I fiol t ex frck Jan
och Jonas åka hela 18 varv vardera.
- Men det är intifullt så jobbigt
som det låter, intygar Jonas.

Tro nu inte att Jan och

Jonas

Andersson nöjde sig med att köra
Frökindsnatta i går kväll. Nej' redan i eftermiddag är de i farten
igen. Och då handlar det om 24-timmarsloppet i Tidaholm.
- Vi kör för Monsun-Tisons lag

och skall köra mellan klockan

14

och 16, säger Jonas.

Och för att fortsätta att blicka
framåt så väntar ännu ett 24-tim-

I'ag nr 50 i Frökindsnatta hette Far&Son och precis
s(/rn rurnrnet anger, så, ingr,ck bara fuå, personer i laget.
T v ser ui sonen Jonas och t h fad,ern Jan. B&d,a, med. efternamnet Anilersson.
Lag nr 50 i Frökindsnatta hette

Far&Son och precis som namnet
anger så ingick bara t"a p""räiåJi

laget.

-

Dels Jan

denne-s

-Andersson
son,,Jonas'

och

dels

- Vl kördejl.rop även i fiol' pappa och jag' Då körde vi totalt 36

marslopp på de här båda entusiasterna nästa veckoslut. Då bär det
nåmligen av upp till Mösseberg.
- Då skall vi representera Falköpings Cykelklubb, säger Jonas
och spejar samtidigt ut över spåren.
för att se om pappa Jan är på incåns.
Snart år det nämligen Jonas tur

8en...

'd

Samling i bröd,bi,len mellan oerl)en, uar ilet sun gtillde
för med,lemntatna i lag nr fgra, Brödl<örarna. Här ser
oi nå,gra aa deltago,rna, fr,u. Jolwn Torstensson, Hans
And,ersson, Bjo,m'e Pettersson, Bertt Pettersson och An'
dreas Siluand,er.
I en parkerad brödbil från ett lagledaren Hans Andersson,
vålkänt företag höll ett av de deltagande lagen till under Frökindsnatta i går kvåilI.
Lagets medlemmar hade nr fura
på nummerlapparna och kallade
sig kort och gott för Brödkörarna.

- Vi år åtta medlemmar, sex
vuxna och två barn, i laget, säger

Lagets medlemmar kommer från

både Falköping och Kinnarp och
det var inte första gången som de
körde i Frökindsnatta.
- Nej, vi har varit med samtliga
år i detta trevliga arangemang,
beråttar Hans Andersson.

rT' l,isj'_f)i_,åe,

Slutary och Plantis
Hårom lördagen efterlYste vi

både bilder från Plantis (med anledning av dess 100-årsjubileum i

år) och lokala vYkort av något
yngre datum, nårmast från 30-

och 4O-talen' Det har kommit svar

i

båda fallen men fler år vålkom'

na,

Bertil Johansson i FalköPing grafiker på FT - har som den

mycket jårnvägsintresserade och

d:o kunnige man han år, bland
annat lånat oss två bilder från
Slutarps jårnvågsstation. Bertil
J. kommenterar också bilderna'

,4

&

;'Jii

I

:i.*

!t"
.,å.
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Wjln#*,
Att denna bild från

SlutarPs

järnvägsstation år tagen under tiden för andra vårldskriget sYns

tydligt av den "mur" av sliPers

som

finns framför stationen, allt-

så ett slags sPlitterskYdd. För-

modligen så var stållverket placerat innanför detta för att man På

så sått skutle skYdda detta från
splitter från ett ev, bombangrePP

riktat mot jårnvågen.

&'
.l;it;#.;i,;.;.w+"4.

ffi,

'*å;tll
Denna bild från SlutarPs sta'
tion är troligen tagen senare än
den förra. Man kan bl a. se det På

re datum för kortet.

Den förra var av

framför detta, år hur vålskött allting år. Det år vårdat och snYggt.

lampan som hänger över sPåren'
gaslamPetYP'

medan den senare år betYdligt
modernare i sin utformning"' Likaså ser man att Planen framför
stationen och ut till sPåren är asfalterad. Detta tYder På ett sena-

Men vad man framför allt tånker på när man ser denna avbild-

ning av stationshus och -Plan

ogrås och PaPPer och
annat skräp på området. Allt ger

hent från

ttt Frvaligt och trivsamt intryck.

En stor kontrast mot hur det nu

i*r,*+

ser ut på de stationer som finns
kvar och lever ett halvdant liv och
där det ofta finns en s.k. "Plåtstins", en mekanisk signalanordning, där man kan stoPPa "tåget"
om man skall med.
Dessa båda bilder kan ha viss
aktualitet då jårnvågen till Ulricehamn ju skall uPPhöra i juni
månad i år.

Sara -

Slutresultut

en,

ö Frö|r,önd,sno,ttg.

aa spå,rets

När arrangörerna av Frökindsnatta satte punkt för årets
arrangemang klockan 24 i fredags natt hade åkarna avverkat totalt 1.669 varv eller 3.7fi) kilometer.
Flest varv awerkades av lagbt Jordnåra som klarade 39
varv. Sedan följde Vi firar den femte, 37 varv, BP-laget

yngsta
t går kvåll var det stor skidfest ute i SlutarP.

Då kördes nåmligen

Kåttilstorp,

36

varv, Ett plus två

33

varv, Volvo-Floby

32

varv, Polarna, 32 varv, Josefssons, 32 varv, Team Lund, 3l
vaw, Falbygdens El, 31 varv samt Far och son' 3l varv.

den

tredje upplagan av Frökinds'
natta, ett motionsloPP, som i
år hade lockat 63 lag, med totalt 700 deltagare.

- En mycket bra siffra

med tanke på att de Yttre förhållandena inte var de bästa,

summerade tävlingsledaren
Anders Pryssander.

-sidrl-

En au de absolut
deltagarna

i

gngsta

TACK

Kommun, företag, privatpersoner och funktionårer för stödet vid 3:e upplagan av FRÖKINDSNATTA!
Tisd 19 febr går FRÖKINDSSTAFETTEN' Se kommande

1

F röltt nd'snatta

uar d.en hiir lilla fl,iclwn,
blott fgraå,nga Sara Hermnnsson. Hon körd'e för
lag nr tolu, Naglarparna.

annons!
SLUTARPS IF

Slutre sultat
Totalt 1.669 varv, eller
3?0 mil, awerkade de omkring 700 Personer' som
tappert deltog i fredags'
kvl-llens skidloPP, Frö-

SLUTARPS

SAMHÄLLSFÖRENING XNNAAPS T

fren F rökindsn'atta

Några lag uteblev viSserligen,

men det kan förklaras av att en del
barn ingick i dessa, och det kan in-

te vara särskilt

hålsobefrämjande

för dem att åka skidor i denna kY-,
la.

kindsnatta, På elljussPåret
Här är listan över körda varv:
1) Polarna 32,2) lnge Glid 25' 3)
i St,tt"tP. De Yttre förhål4) Brödlandena var som alla vet Gunde Svahns Rivaler 28,32'
6) La25, 5) Josefssons
körarna
och
lryla
med
bästa
de
inte
?) BroddetorParna 30, 8)
30,
bito
snöfall, men det bekom in- Skogsstjårnan 26, 9) Ida-Lottas 27'
te lagen särskilt.
10) Stolligan 23, 11) Team Carlsson
26, 12) NaglarParna 28, 13) Team
Lund 31, 14) Hassla Griind' junio-

rer 24,

15) Hassla Gränd, seniorer

30, 16) Karlstedts 25, 17) BPJaget
KåttilstorP 36, 18) -, 19) Susarna
26, 20) Uv-kåren Frökind 27,21)
Valles Team 30, 22) StaPPla Runt
29.2U -,24) KoPPargatan 14' 25)
Jockes Gäng 30' 26) Bjalowas 23'
27) -, 28) Mjölk år livet 22' 29)

.":

,"195.41 0A

strögei s rtj--eolii"gsgatan 21, 31)
Lunnagården 23, 32) Pryssanders
2?, 33) M'sieur Dame 26, 34) Trå &
Bygg 30, 35)

-,

36)

Fritidsnämnden

2?, 37) Björkångsgatan

f

25'

38)

Björkångsgatan 2 22, 39) KinnarPs
IOGT-NTO 23, 40) Olof & Co 23'
41) Turbo Svensson 27,.42) Fredahls 2?, 43) Teeim Urban N' M)
Volvo Floby 32,45) -' 46) Motionårerna 26, 4?) -, 48) Genvågen 23'
49) Ryninga 25, 50) Far & Son 31'
51) Fjaskman 25, 52) Perssons 26,
53) F'astarpsgatan 26, S4)SalbYg-

dens Elförening 31, 55) Våster-

gatan 25, 56) Fam Fransson 26,.57)
Qvicks Mode 27, 58) -,59; -' 60)
Kometerna 2?, 61) Anders Anderssons Bygg 23, 62) Jordnära 39, 63)
Giftblandarna 2?, 64) Grenlundslaget 25, 65) Ett + Två 33, 66) Vi firar
den femte 37, 67) High SPeed 29'
68) Adamssons 29, 69) Lövången
25, 70) Familjen "Bull" 26. ,i
,.r
|

g

j

ii*

jl
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BOfdtenniS
spelades det på flera platser på Falbygden under sportlovets första dag. Bland annat i
Kinnarp där Kinnarps IF genom Magnus Svensson och Lars Göransson lärde ut pingiskonsten till gänget på
bilden härovan. Frv. Martin Thor, Renate Klasson, Linus Johansson, Per Ebenhardt, Lllrik Setterberg, MartinKarlsson, PeterJohansson, FredrikEk, TonyKlassonochMarkusThor.
l?,f i;.r.a*lä

i

Möstarmöte i tunguikt

t

'; 85'" då - d :l.

Kinnarps-hrand
Sprönkler

re hade löst ut inte mindre ån

var en
- Det tyder på att det
säger -man från

slöe|r.te
78 götnger

kraftig brand,

brandkåren i Falköping.

En gnista från en slipmaskin
giorde att det började brinna i ett
utsugningsrör på Kinnarps Kontorsmöbler igår eftermiddag.
Förmodligen var det

fint

18

gånger innan branden slocknade'

Men branden spred sig aldrig
längre ån till röret, och tillbudet får
inga konsekvenser för Produktionen på möbelfabriken.

sliP-

damm i röret som brann.

Rören är utrustade med automatisk släckning, och en brandsläcka-

RCSTGABTER

i tungvikiskl.rr.r, *,"" det häromdagen hos
Börje Setterberg på Lillegården i Slutarp när hans båda
Simmentaltjurar rastades. Öuer två ton vägde de tillMästarmöte

och andra garner i bra
kvalit6 extra biiligt.

sammans de båda tjurarna, men ingen av dem brukade sin

t0liltARPS tAltutÄt0un
Tel.331 34

styrka, de repekterade tydligen varandra. (Foto: Josef Ja.

/?'tsott

cobsson)

''

l1å't

o

t

Tisdagen den 29 januari 1985

Anhörigt r äffar i Kinnarp

#
rffi

Kinnarps
i Hannover
Kinnarps Kontorsmöbler AB

::r'":ij.ljiiirajfil

'-ti

Öppet onsd. denna vecka.

finns representerat vid

ffi

den

stora utställningen Ligna Hannover i Västtyskland 15-21 maj
1985.

Även Haboföretaget Ab Fagerhults kommer att finnas med
vid utställningen.

ovårda:,

t,|t;.ai^y1

i Slutarp
En fastighetsägare i
Slutarp har fått upprepade
uppmaningar av byggnadsnämnden att hålla fastighet och tomt i vårdat
skick.
Men fastighetsägaren har inte viför
nåmndens uppmaningar och tomten anses fortfarande. vara lika
ovårdad som tidisare.

sat någon större förståelse

Saen

t Lofsg&rden scim ttdtgare

brukat tala om stn "gekt" h.ar numera "kalla föt-

tsyggnadsnämnden har nu beslu-

ter".
På Frökindsgården i Kinnarp
har det varit ånhörigträffar i dagarna två, dvs två lördalseftermiddagar i följd. Till denna träff får pensionärerna bjuda in två anförvanter vardera och alla bjuds på grOt

med smörgåsar och kaffe med tårta.

I lördags inledde prosten Uno
Mårtensson med en andaktsstund
och mellan gröten och kaffet underhöll "Sven i Lofsgården" med

diktlåsning och sång på bygdemål.
Sociala centralnämndens representant Ivan Gustavsson tackade
avslutningsvis för den trevliga samvaron och personalen för den goda
gröten och tårtan.
J.J.

tat att avvakta våren innan man tar
till ytterligare åtgärder mot fastighetsågaren. Nämnden har frinderat på att begära tvångsförvaltning
av fastigheten. Problemet är dock
att ingen bor i byggnaden!

man Bengt Kindbom att medverka Oidförande Ulf Eriksson, Kinnarp,
och då.presentera 1982 års kyrko- vice ordf. Ove persson, Slutarp,
kommittds betänkande. Av- sekr. Jan_Erik Larsson, Slutarp,

CKF-årsmöte i Kinnarp
Kinneveds

CKF-av<,

han årsmöte ou

"#lå'lå"i'l

3.:'äi:"Tl"i,"låål1;:ru..l?:;1,il

;:u*:lt.-*$,'.lt*fffi;

äälä"'r.e sorn framkommit ori
f*:fri.I"ri:,"*Hlf'::::1^:l
"'
ändrade förhållande för förTT:::l
och

vander, Sörby och Assar Karlsson,

:i:*l*:rtää"i"1å:il##

"å$#;";;;;.:"

Mårta Wilhelmsso-

styrersen omvardes,!::j":r:
av ordförande Incnd o\|on, vice

ordf' Inga Larsson,

::f",:T:::
Karin Hjortsäter, vice sekr.
"=^i^ Birgit
Giiransson, kassör Birgitra",'i*j'
lragi.
erstrand, bitr. kassör Barbro Anl

*älåålTå,et

." *,
iääåå:::räfi::ff:"å*,åxf ilåft:ä*åiff'."j"-::i.""*i,T
;;;å;;;", och medlämsmöte
hade avde,ningen

bl.a
slutarp.
ör följande:
rÄri^^;{^.
år

pa rntega i

"r-"åiä[""0t
l;;.i"fÄ. 1985
raR<
Styrelse för

dersson, verksamhetsledare och
studiesekreterare Margot Petters-

I

bl.a. ett fullmäktigemöte besökts,
valborgsmässofirande, studieresa,
tipspromenad m.m. har anordnats.

r

I

kaffe där kollekten

kumla togs upp sammanlagt 12.771
kr, vilket utgör inte mindre ån l1l

kr per innevånare. För

SLUTARPSSAMHÄLLSFÖNCruINC
KINNARPS IF

Margareta Lindström, studiesekr.
Stina Blomkvist.
Avdelningen har under året hållit sex protokollförda möten. poli-

Sportlov på skidor
Från Sportlovsskidan i Frökind i
veckan meddelas följande resultat:
7 år: Marcus Svensson 16.48, 8
år: David Andersson 16.06, 9 år:
Maria Qvist 17.55, Angelica Rehn

Öppnar torsd. den21t12

med centern, Kulturafton med beGus-

20.00, 10 år Linda Svensson 15.09,

Jeanette Qvist 16.35, 11 år: Harald

Strand 13.03, Christoffer

Blöian

i Kinnarp

Planeringen inför det kommande
valåret 1985 präglade årsmötet i

Marie Gabrielsson 12.00.

l l0:-

nr224{)tpack

öppet: ua1d. 10-10, lörd. 10-13

Kinneved-Brismene centeravdelning nyligen. Diskussionen ang.
kommun- och landstingsvalet och
nominering till båda . dessa val

Kinnafps Sparköp
07

skedde.

Den största planeringen gällde

0515i331

dock kyrkofullmåktig-evalet i Kinneveds församling. Ärsmötet var

i-'a:;-t r i

Juttes väg 13

överens om att centern även detta
val bör gå med egen lista.
Nominering.till cletta kommer att

ske vid ett medlemsmöte den 18
mars, då kommer även riksdags-

T aklagskranseru p

å plats

glädje

fortlöper
arbetet med Kinneveds
församlingshåm programenligt och
i förra leckan kom taklagskransen
a

Detta föranledde en enkel bjud-.
ning för dem som arbetar med byg-i

Ar-

betskommitten funderar nu över
textilier och annan inredning.
Den I september år utsatt tid för
,

invigningen av denna lokal som
fint kommer att smälta in i miljön

kring kyrkan och prästgården.

Arbetet med församlingshemmet gå.r
i

förra oeckan kom taklagskranseä

progra*""tlii

"w. iii:^

ea"^

Rehn

år: Tobias Carlsson 19.25,
13 år: Andreas Rehn 13.36* 14 år:
17.43, 12

Ex. Bamse

till Tur-

get.
I maj skall huset vara färdigt.

missionen

har förmedlats under året genom

o Blöior med tillbehör o Toa och
hushållspapper o Specialvaror
o Konserver . Tobaksvaror

tisk träff har ordnats tillsammans

upp.

Börstigs

församling var summan 15.709 kr
(68:30/inv) och för Brismene församling var motsvarande siffror
8.980 kr (68 kr/inv). Dckså i dessa
församlingar kan man tala om en
markant ökning.
Över 58.000 kr samlades under
året in vid de fem kyrkliga syföreningarnas försäljningar. Slutligen
kan nämnas att ytterligare 6.470 kr

till Lutherhjälpen och

,rtåg

v. ordf.

Till församlingsbornas

kr

pastorsämbetet.

Gerd
Eriksson, sekr. Ingrid Kjell6n, v.
sekr, Barbro Irennartsson, kassör

C-årsmöte

41.255

10.000

jåmfört med föregående år. I Vår-

ALLA SKIDINTRESSERADE VÄLKOMNAI

Styrelsen består av ordf. Gun

sök av författarinnan Anita

kr., en ökning med över

BB4 81 eller Rolf Gabriels_
son 330 90, senast söndag 1Z febr. Startavgift B0:_/lag.

Avdelningen valde ny ordf. efter Gurli Sjöberg som skött klubban förtjänstfullt i många år.

gudstjänstdeltagare

Kollekterna under året uppgick i

Fri lagsammansättning. priser utlottas!

te hos Ingegerd Larsson.

Medeltalet

dnder 1984 är intressanta siffror:

Kinneved sammanlagt till

Klasser:
Öppen klass 3x5 km Start kl 19.30
Företagslag 3x2,5 km Start kl 1g.00

IF

När man blåddrar i den kyrkostatistik som så här års inges från
alla församlingar finner man för
Kinneveds pastorats vidkommande, att de små församlingarna håller ställningarna.

2t.

Tisdagen 19 febr 1985 kl 19.00 på Fröklndsspåret.
Start från Skidstugan.

SLUTARPS

statistik

30 och slutligen Brismene (132 inv)

Föranmälan till Bengt Persson tel

Luttra CKF-avd. har haft årsmö-

Kyrko. '?8s-o'J'"ii

Kinneved 53. för Vårkumla med
endast 115 inv. 18, Börstig (230 inv)

Familjelag 3x2,5 km Start kl 19.00

CKF-årsmöte i Luttra

tavsson och sommarresa
binhusön i Tidaholm.

sc

Fröfiinds$taletten på slridor

Under året har nio protokollförda möten hållits. Besök har gjorts
hos konstnär Harald Wiberg och
på Blombacken i Jäla. Vidare har

Gustafsson (nyval),

Landin, Brismene, samt vålkomna_
de Rolf svensson och Assar Karls_

Inbjudan till

son.

advent hölls traditionellt kyrkinbringade
1.435 kr till Lutherhjälpen.
Arsmötet avslutades med nominering av landstingskandidater
samt kaffesamkväm tillsammans
med center-avdelningen och CUF.

svensson, Blismene, Gustav sil-

1

o"n"

Å-

--

o

Arsmöte med
Slutarps IF:s damklubb
Årsmöte har hållits i Slutarps

Asarp

IF:s damklubb varvid till ordföran-

fint

de nyvaldes Inga Andersson, Slutarp. Till v. ordförande nyvaldes Inger Ekman. Sekreteraren Carina
Thörnqvist och kassören Lilly Karl6n återvaldes. Till ledamot i styrelsen valdes Signe Johansson. Lotterikommitt6n består av Carina

framme i
Fröltind,sstafetten,
Segrande lag i, Frökr,ndsstafetten familjeklass bleu lag
Tiimtng med syskonen Mikael, Carola och Morgan pE
de

tre striickorna.

Kinneveds CUF
har haft årsmöte. Under det gångna året har avdelningen visat film,
spelat volleyboll och innebandy.
Dessutom vann avdelningens lag
distriktsfinalen i NoNu, Nordisk
Nutidsorientering. Till styrelse för
1985 utsågs

Britt Göransson ordfö-

rande, Lars Göransson vice ordförande, Magnus Thor sekreterare,

Mikael Larsson kassör,

Roland

Karlsson studieledare, Anders Andersson programledare samt Hans
Göransson och AlfAndersson. Å.smötet ho:lls tillsammans med cen-

ter- och CKF-avdelningarna

avslutades med kaffe och bineo.

och

Kinneveds
Hembygdsförening
håller årsmöte torsdag 7
mars kl 19.00 i Lokal Frökind.
Årsmötesförhandlingar. Kaffeservering och filmförevisning. - Välkomna!
Styrelsen

lEgr-oå-rfg

Det blev bara 15 lag som
- slutligen kom till start i
Frökindsstafetten i tisdags
kväll. Ifjol var det dubtrelt
så många som ställde upp,
men kylan giorde natur-

ligtvis sitt

Thörnqvist och Inger Ekman och
tipspromenadkommittdn av Signe
Johansson och Iris Johansson. För

kiosken svarar Inga och Lisbeth
Andersson.

Ur
Lag Utlastarna nxed RoIf Andersson, Bengt persson och
Lars HoIm oann Frökindsstafettens öppnq klass uilket
'Dar en ftn prestation r, det niira Z0 grad,er kalla uinter_

oödret.

r*.rl9 g.i- o;

köping och att ett flertal tipspromenader anordnats. Vidare har man
arbetat med påskrisk och vinster
till lotterier. Föreningen har också

hjälpt till vid

midsommarfesten
på
Tångavallen. Damklubben har genom sitt arbete kunnat stötta såväl
SIF som dess ungdomssdktion med
penninggåvor.

som traditionsenligt hålls

till för att dra

ner deltagandet.

I klassen Familj/företag

verksamhetsberättelsen

framgår att föreningen under året
gjort studiebesök på posten i Fal-

vann

tf&S-a;.*s

Team Tärning från Äsarp med syskonen Morgan, Mikael och Camil-

la. De var nästan en minut före
systrarna Sigfridsson från Åsarp.
Tolv lag ställde upp i klassen.

I den

öppna klassen deltog tre
Utlastningen,

lag, och bäst var

Kinnarps Kontorsmöbler, trion
Rolf Andersson, Bengt Perssoir
och Lars Holm.

Resultat: Familjeiföretag: (3;x?,S
km) 1) Team Tärning 24,14,2) Siefridssons girls 25,02, 3) Fam. Lars-

Erik

Johansson, Äsarp 25,57, 4)
trio 28,38, 5) Tre typer
29,24, 6) Sigfridssons mor, far och

Reidars

son 31,58, 7) Team Gabrielsson

$,r2,

8) Fam. Kling 38,12, 9) Team
Pryssander/Pettersson 39,15, f0)

Sven Kula

& Co 40,59, l1)

Fam.
Stig Svensson 41,10, 12) Roys team
43,40.

Öppen klass: (3x5 km) 1) UtlastKontorsmöbler
51,24,2) Mobergs trea 56,09, 3.1 Polarna 58,20.

ning Kinnarps

,'|

i.,tjliitji : :i::;i::i:ii:i,:itiisitilris*iil:liit;itiliii-qlllili
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l

Kinnatps lF, segrande F 18-Iag. Bakre raden fr.o: Elste
And,ersson, lagledare, Petra Bergman, Annika Callen-

oik, Åsa Nilsson, Karin Torstenison, iessica Wl."ggrnn
och Conng Quist, triinare. Friimre rad,en fr.u: Vioelca

Carlsson, Eoa-Lena Suensson, Ulrika Johansson,
Christina And,ersson och Tooe ltsersen.

l?gs--o,," 1$

F18
Stenstorp*FKIK 0-0
Tomten-Kinnarp 0-Z
FKIK-Tomten i-0
Kinnarp-Stenstorp Z-l
Stenstorp-Tomten 0-0

FKIK-Kinnarp 0-l

Kinnarp
FKIK
Stenstorp
Tomten

3
3
3

3

3 0 0 5-16
1113_13
0 2 7 r-2 2
0 1 2 0_5 1

Utgdoms-I(M i i inomhusfotboll

arnamen...

rryggtå9"'"' *'
mateh av

Lårarprao på lGnnarps
en sådan god

id6!

tr(innarp

pt.*

Kinnarp vann sin

trånings-

matchpremiär mot Vara SK i lör-

dags. Efter 2-l-ledning i paus,
gick Kinnarp fram till seger med

3-2.

- En rätt hygglig match från
vår sida, även om underlaget var
lite svårbemästrat efter snöfallet,

såger Anders Ek, lagledare i
Kinnarp.
Thomas Westerberg,

:,8;ii;

Gustavsson, förra
årets spelande tränare som fortfarande spelar kvar i klubben,
gjorde en stark insats i försvaret

rc

*ii1+
r'it,ti

och på mittfåltet

tRF.årsmöre åru*e

fu*

i Kinnarp 'a"J*tf

".g+ i

Kinneved-Vårkumla LRF-avdel_
ning har hållit ett välbesökt årsmö-

te. Ordf. erinrade i sin välkomst_
hälsning om jordbrukets över-

#ffi

skottsproblem
kvenser.

elever kommer, och nåringslivet är angeläget om
kontakt med de grupper
som skall bli framtidens
anstållda. Samartrete finns
i många former, prao och

I

är

Falköping prövar man det hår

läsåret något nytt, möjligt tack vare

pengar från industridepartementets rekryteringskampanj. Lärare
går ut i arbetslivet "på riktigt"
d.v.s. tillbringar flera arbetsdagar
på en industri, får information men
deltar också i produktionen.
.{t:.

Den här veckan har lärare ftån

Kyrkerör representerande olika
ämnesgrupper jämte rektor och
studierektorer deltagit i arbetet på
Kinnarps Kontors-Möbler. De ha-

de från början tänkt sig hela
veckan men efter tvekan från före:
taget som inte var säker på att man
kunde sätta åt så mycket tid och inte heller var övertygad om att man
skulle kunna fylla så många dagar
med vettigt innehåll stannade man
för tre dagar. En $ärde dag kom-.
mer till tillbringas på Gummessons
Boktryckeri och två halvdagar anvånds för förberedande information och utvärderins.

o Stort intresse
De fyra högstadierna i kommunen fick 19.000 kr var för projektet
skola-arbetsliv. Pengarna täcker
fråmst vikariekostnader. Intresserade fick anmäla sig till kursen och
intresset var stort.

o Anknytning
till elever
Kyrkerör valde alltså att förlägga
huvuddelen av sin kurs till kommunens Största företag. Ett skäl var

att många av Kyrkerörselevernas
föräldrar arbetar på Kinnarps.:
Samtidigt får lärarna på Kinnarps
den kunskap om näringsliv och industri som är huvudsyftet med kursen. Länsskolnämnden har tidigare haft ett försök med lårarnraktik
på Volvo Komponenter i Sivöde.

På Kyrkerör var man angelägen

om att få fria händer att lägga upp
sin arbetslivskurs för att få anknytning till skolan och eleverna.

o Fortsätta
- Det har varit mycket positivt,
summerar lärare och rektorer. Så
positivt att rektor Per-Inge Carlsson säger att även om man inte i

fortsåttningen kan få specialdestinerade pengar så måste man för-

o Företaget
-

Intresset från deltagarna har
varit vida större än vi trodde, säger.
produktionschef Berndt Bertilsson.
som hållit i kursen.
- Genom lärarna kommer eleverna att få nyttig information om
lokal arbetsmarknad, som företaget har glädje av när det i framtiden skall rekrytera arbetskraft.

Kursen började med en halvdags

inforrnation om industrins framväxt
i Sverige och vidare talade Lars
Jormdus från Nåringslivskommitten om ortens nåringsliv. De tre

dagarna på Kinnarps har bl.a.
upptagit presentation av företasets

produkter,

försäljningsorganlsa-

tion, fackliga frågor, dataanvändning, ordermottagning och order_

behanding, produktutvecklins och

lönefrågor. Självfallet har läiarna
också fått information om den trätekniska gymnasielinje som finns
på företaget, en utbildnine som
fungerar mycket bra.

e Flisor...
Men det har alltså inte bara varit
information, frågestunder och in-

tervjuer utan lärarna har också

deltagit i produktionen -och lvckades nästan komma upp i äckordet. Fast det var många flisor
som fastnade i fingarna och fOjde
med hem.

..

och dess konse_

Llnder året har hälits medlems_

Liirare från Kyrkerör "jobbar" p& Kinnarps KoT.torsmöbler. Fr.u. Bi,rgitta Lund,tn,
Ing-Marie Larsson, Berndt Bertilsson, produkt"h"T på. Ktnnarps, per-inge Carlsson
o_ch Dan Elfaing. Bakorn dem Jan sand,inge, Briti
Åndersson,'rngpal. Robertson och
Leif Nötesjö.
Samarbete mellan skoInte minst från lårarna själva har
söka fortsåtta sådana hår kurser.
lan och arbetslivet ses av prao, praktisk yrkesorientering Man kan
t.ex. använda pengar för
åven
för
lärare
efterlysts. Man har
båda parter som allt mer
lokal fortbildning.
t.o.m. talat om en rullande prao så
angeläget.
- .Det är i så fall väl använda
att varje lärare med t.ex. fem års pengar,
Skolan behöver kontak- intervall skulle tillbringa några
Även från företagets sida är man
ten med samhället och den veckor i yrkeslivet. Endagarsprao mycket
positiv till kontakterna med
arbetsmarknad dit deras för lärare har genomförts vid flera skolan.
tillfällen men då har det rört sig om
information, inte praktiskt arbete.

överraskade

Clemens Hofbauer.

t.-*"d

SSA-verksamhet

spe-

träff. Roger

ffi

kanske de mest kånda.

i år

lande trånare i Kinnarp, giorde
två mål för sitt lag. Roland "Lollo" Jansson noterades för en full-

råd angående

skördeskadeskvd_

det.

Till styr-else för 1985 valdes ordf.
Lennart Oskarsson, v. ordf. Sten

Karlsson, kassör Sture

Olssön.

sekr. ltrolger Källdn. v. sekr. Jan_
Erik Gustavsson, öviiga ledamöter
Inga Larsson, Kurt Johansson, Ru_

ne Gustavsson, ungdomsledamot
Lars Gustavsson.
Två ledamöter avgick urlstyrel_

sen - lsnn2rt pettersson,
varit ordförande

som

i tolv år och Åke
Andersson kassör i åtta år. Ordfö_
randen framförde eti tack med

b,lommor för deras mångåriga arbete i styrelsen

Efter kaffepaus utlottades vins_
ter på verktyg och husgeråd bland

närvarande medlemmar.

Alice Gustavsson, Skara,

berät_

tade om och visade ljusbilder från
en resa i Afrika.
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Här ne,r

damerna,

Jubilerande RK-kret s I il*?flti*;:"r*;{frg*l:
har livlig verksamhet r Insamling
Vårens klädinsamling gav

i

i majoritet
Vid matkontrollen i Mångsbodarna står vi och spanar efter känt

då FAIK:s och IK
folk. mest
'åkare,

Wilskes
eftersom vi vet
deras startnummer. Plötsligt står

en dam framför mig med Kinnarp på träningsoverallen. Gullan

säckar bra kläder och

Kinneveds Rödakorskrets har

hållit lokalstämma på

Kinnarps
pensionat. Kretsen har under året
fyllt 40 år och har under alla åren
haft en mycket aktiv verksamhet.
Medlemsantalet var under en tid
uppe i över 600, drygt 40 Vo av befolkningsunderlaget. Med starkt

ökade årsavgifter, nu 40 kr, är

Björk heter hon. Någonstans vid

medlemsantalet nästan halverat.

kontrollen finns också maken

Ståmman inleddes med parentation över avlidne medlemmen Lennart Karl6n, som varit kretsens revisor i 20 år. Det blev omval av de i
tur avgående styrelseledamöterna

Roy och så småningom dyker
även Ann-Marie Persson upp.

I Kinnarp är damerna i majoritet i Oppet spå1. Gullan och AnnMarie plus Gun Andersson och
Ingegerd Johansson, som ånnu
inte nått fram till Mångsbodarna.
- För mig år det femte loppet,
berättar Roy Björk. Jag har åkt
två riktiga Vasalopp och två öp-

frå,n Kinnanp pustar ut
oid, Mångsboilarna.

Riksinsamlingen med bössor den
25 och 26 oktober gav förnämligt
resultat: 5.712:75 kr. Syauktionen
gav 12.616:- och syföreningen har
oförändrat 17 medlemmar.

sin helhet: klädinsamling,

En AIIC-kurs har hållits Kinn-

de äldres resa, pensionärsträff, hissa flaggan, Svenska Röda korsets
dag den 8 maj, anslag till katastroffonden med 4.000 kr, till svåltdrabbade i Etiopien 4.000 kr, fyra om-

arps skola. Christer Stenqvist är ny

följdes

i

bud till distriktsstämman.
Ur årsberättelsen kan utläsas att
styrelsen haft 4 protokollförda sam-

civilsamarit. Kretsen har varrr representerad vid olika kurser och
konferenser inom distriktet. Antalet medlemmar är nu 322. Inkomster 30.484:70, utgifter 34.418:-, det
ger ett underskott på 3.933:30. Internationellt bistånd 23. 488:45 kr.

qfr-es,

f stållet för skog
Slalombacke i Kinnarp?
slalom-

lqti-

rrJ-r)e

i examensdagen

macken i Slutarp bemannades. Distriktsstämman i Skövde den 12
maj var en stor dag för Kinnevedskretsen: Britta Wileotsson och Val-

Skall KinnarP få en
Persson och. Gullan Björk

hansson. Som ny revisor efter Lennart Karl6n valdes tidigare suppleanten Karl-Erik Torstensson.
Omval av övriga funktionärer.
Styrelsens förslag till ståmman

Rådda liv den 5 maj, då bensin-

För Gullans del är det tredje

Rog Björk, Ann-Marte

har traditionsenligt anordnats.

28 mars och deltog

gången och för Ann-Marie handlar det om debut i Vasaspåret.

Tillsammans med Roy åkte de i
mål på nio timmar och fyra minuter.

Pensionårsresa och pensionärsträff

Göran Andersson, Britta Wilgotsson, Sigrid Brodd och Edvard Jo-

manträden och ett sammanträde.
Kretsen deltog i länskampen den

pet spår.

Polisronden
Någon har gjort åverkan på en
bil i Kinnarp genom att repa lack-.
eringen med ett vasst föremåI.
300 liter dieselolja har stulits ur
en s k farmartank På Smedjegår-

den utanför KinnarP.

Tankens
hänglås hade brutits uPP och sedan hade oljan, värd 900 kronor,
stulits.

backe, modell mindre?

Ja, osannolikt är det inte'
Bakom ett till synes trivialt beslut
av byggnadsnåmnden i FalköPing,
att den inte har något att erinra
mot ett förslag om skogsawerkning döljer sig mYcket riktigt en
skidbacke.

Kinnarps Kontorsmöbler vill

hugga ner slyskog bakom sin stora
anläggning. Man har Planer På att
i4--- bygga ett kallager och för den skull
i samband med bygget måste en
kulle schaktas bort.

Då blir stora massor över och de
skall någonstans läggas. Eit förslag
är att lågga.upp dem som en skidbacke upp till 17-18 meters höjd,

sluttande ner mot företagets allaktivitetshus. En enkel replift
skulle hjälpa skidåkarna att lätt
och behändigt ta sig till "toppen".

32

skor.
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Vi firar G-årsiubileum
med
iämnar

Välkomna att fYnda

Lenas Gardinshop
SIutarP
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Slutarp
slåppte 2-O

I

i

i
i
i

I sin andra träningsmatch för så-

IF

oavsongen spelade SlutarPs
gjort mot Vreten. Siffrorna skrevs
3-3, sedan SlutarP haft ledningen
med 2-0 i paus.
Det var efter en hel del Iina kom-

binationer

i den första halvleken'

som Slutarp kunde gå till vila med
2-0 i ryggen. Och det fortsatte bra
i den andra halvleken, då SIutarP
ökade till 3-0.

Vreten kom dock tillbaka, samtidigt som SiutarP taPPade en del
och innan domaren Arne Nilsson,
Falköping, blåste för full tid, hade

gästerna både redueerat och kvitterat.
Slutarps mål giordes av ConnY
Johansson, Tony Skoglund samt
ett siälvmå1.
_lb,5.rtj_11
t

-

rrr+++f
z-fr I

cvl

kan
kronor.

P.t här är sista året du
kopa el nyMercedes-Benz
under f00.000

I.|
!
t
i
I
I
|

Tyvär

ned
99.8j0:_.
trleå tanke paUerc.edes-Benz 4når"t
o",
""ar"ala.li".
m€sra tör att du får tillbaka det du geq om
du vill byta igen om
"
nåLgotär.
Kan du tänka dig att vara utan centrallås, elsäten
-_fram och
nackstöd bak, kan äu få den ännu bilhgare.'
,
Välkommeg in!
är det så. Men desto trevligare är det att vi lyckats få
priset oå en nv Mercedes-Benz, t98t års modell,
tili
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byter högstadieort?
I

Kinnarpseleverna till
högstadiet i Floby och
Gudhemsskolans elever
till högstadiet i Stenstorp.

i

net föreslås i en utredhit g o- en ny indelning i
rektorsområden. Ännu

finns inga beslut

men

len är att Floby

och

klart är att en ny indelhing kommer. Ett av skäStenstorp måste få större
rrpptagningsområden om
högstadierna skall kunna
förbli treparalleliga.
i Huvudalternativet i utiedningen innebår att
bamtliga rektorsområden
får alla stadier.

-söd r5-
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Hör
i Kinnarps skola få,r Frökindseleuerna

bli

Flobg skolan på. hög stadt et.

g&

t'o.m. årskurs 6. Men sedan kan det
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Hembygdrförtnirtgen'
i Kfu,neaed - ruu eru
aa traktens största

den 31 mats
LRF-årsmöte

i Kinnarp
Kinneved-Vårkumla LRF-avdelning har hållit ett välbesökt årsmöte. Ordf. erinrade i sin vålkomsthälsning om jordbrukets överskottsproblem

och dess

konse-

kvenser.

Under året har hållits medlemsråd angående skördeskadeskyd:
det.

Till styrelse för 1985 valdes ordf.
Lennart Oskarsson, v. ordf. Sten
Karlsson, kassör Sture Olsson,

Uåmyhetema
strömmat in
Välkomna till

,

SI(||HUSET

.lfillllAnP
och
KI]I}IABPS

nGERFöRSÄUtttttc

sekr. Holger Käil6n, v. sekr. Jan-

Erik Gustavsson, övriga ledamöter
Inga Larsson, Kurt Johansson, Rune Gustavsson, ungdomsledamot
Lars Gustavsson.
Två ledamöter avgick ur styrel-

sen - Lennart Pettersson, som
varit ordförande i tolv år och Äke

Andersson kassör i åtta år. Ordfö-

randen framförde ett tack med

blommor för deras mångåriga arbete i styrelsen.

Tomas Pettersson och Rune Lennartsson bleu omualda
som sekreterare re sp. ordfötande.
Omvalda som sekr. respektive
ordf. blev i torsdags kväll Thomas
Pettersson och Rune Lennartsson
när Kinneveds hembygdsförening
hade årsmöte. Omvalda blev också
övriga styrelseledamöter men Maria Abrahamsson hade avböjt åter-

val och ersätts av Flemming Torstensson.

Av årsrapporten framgick att

föreningen nu har 269 medlemmar
och har på kort tid blivit en av de

största hembygdsföreningarna i
kommunen. Inriktningen på årets

verksamhet år att genornföra minst

en torpvandring inom

socknen,

Efter kaffepaus utlottades vinster på verktyg och husgeråd bland
närvarande medlemmar.

Alice Gustavsson, Skara, berättade om och visade ljusbilder-från
en resa i Afrika.

fortsåtta utmårkningen av gamla
torp, anordna tipspromenad eller

"Åk ditt eget Vasalopp"

bygdsafton samt förbereda utgivningen av en hembygdsskrift av-

eget Vasalopp" är avslutad. Ostpriser gick till Christer Stenqvist, Sune Svedberg, Gunvor Andersson,
Thyra Leifler, Harald Strand. I tisdagspropagandan fick följande kaf-

naturstig,' bussutflykt och hemseende en del av socknen.

Under kvällen visades en film
som visade stenhuggeri på Kinnekulle, hår i något större skala än
de båda stenhuggerier som funnits
i Kinneveds socken.
JOSEF JACOBSSON

Motionspropagandan

"Åt diit

fepriser: Sune Svedberg och Elof

olika grupperna. Behållningen går

[|g;lP"n 139:
l,T!åP'unl

oavkortat till Lutherhjälpens fasteinsamling. I år hölls försåljningen
på Kinnarps pensionat. Prosten
Mårtensson talade i sin inlbdning
om vattnets betydelse både i vanlig
och överförd mening och gav exempel från Lutherhjälpens många
pågående. projekt i Afrika och
Asien. Tack vare många generösa
givare och köpare blev kväIlens
behållning inkl servering och lotte-

rier 3.500:-.

Kinnarp

har haft sitt årsmöte i Kinneveds
pråstgård. Till ordf. omvaldes pro-

sten Uno Mårtensson och
ordf. nyvaldes Gertrud Mårtensson. Kassören Ingrid Andersson
omvaldes också och likaledes Majken Johansson till bitr. kassör. Till
sekr omvaldes Brita Wilgotsson.

Tel 0515/331 80

vice

Årets församlingsresa ska ställas

till

l9:

Skohuset

Kinnarps kyrkliga syförening
med nära tjugotalet 4redlemmar

till

l3g:

Rehn.

Frå,n d,en lryrhliga fronten
Kyrkans ungdom i Kinneveds
pastorat har även i år haft en särskild försäljning av påskpynt och
annat som barnen tillverkat i de

Dam:Vit,n

Ostergötland den 13 juni med
Gertrud Mårtensson. och Ingrid
Andersson som fårdledare.

Kturt sodkänt xinTåffiI
Kinnarps IF hade inga som helst
problem med att U"..S.. Ä"p;t"i
med 5-0 (0-0) i helsen" ;#;;;

Men det förringar ändå inte
.
^- ins-ats'.som
var klart godkand'
vår

spelet efter c:a 15
minuter. Därefter r,.a. uiäti"i-,ä
i vår hand, även om d.t döä;;liii
den andra halvleken ir,".,,"'Jigiät-

WesterberS'
-1' tag:: Thomas
Torbjörn Åk"ttott'tt'täu1'
'lutt

match.
- Vi tog över

Sfecieltt nöjd är jas med mittfåltet'
som svarade för fyra av våra fem
rade-för. två' Per-ola Westerberg
och Eddie.Gustavsson för var sitt'

de mål berättar ri,,,,"'p, ?J"- D"l gtorde
:1*^':!ti?:;iltåtlil'*i:l
m
lande tränare Thomas Westerberg' som
Jansson'
Kinnarps seger underlåttades av
slutligen .skall vi nämna att
,["1.." h.d."lit" ;;i Kinnarp för tillfåillet
grusplanen.
"tiÄrp."ia,
blem med humöret t d;"'ilä
gott skick' vilket möjmvcket
i
är
halvleken och mest tp;;;';;;
spel'
hvggligt
liggör
e"äriå" pa alla och allt.

Ingcr,e mjöl,nare

ö

Sluto;rp a&rdo;r
gammal, tradötiolr
Att mala säd till mjöl Det är nu tyra år sedan Inga
för att baka bröd oeh ko- från Rackeby och Lars från
övertog Slutarps
ka gröt har man kunnat Mariestad
kvarn som i år har funnits i ?5 år.
sedan stenåldern. Det är Det var 1909 som ortens lantrroligt att familjens kvin- brukare inbjöds.till aktietecknor fått sköta detta arhe- ning enligt följande upprop:
te, att med hjälp av stenar
mala dagens ranson av
mjö1.
Nu för tiden är det
ovanligt med kvinnliga
mjölnareo rnen Inga Danielsson har valt mjölaryrket och tillsammans
med Lars Saltin och sonen
Roland sköter hon Slutarps kvarn. Här har byg.
dens folk fått lära sig att
Inga sköter kvarnen "som
en hel karl?"
Det kan vara lite jobbigt

"Då det för lantbrukare inom

Kinneved. Vårkumla. Göteved
Grolande, Luttra och delvis Slöta socknar är ganska besvärligt
att få sin spannmål förmald, i

synnerhet

vid vattenbrist

då

kvarnar vid ån Tidan måste anlitas dit de flesta hafa 2 å 3 mils
väg, får vi härmed hänvisa till bi-

lagda stiftelseurkund

i

afskrifi,

vördsamt inbjudna till teckningar af aktier för byggandet af en
kvarn vid Slutarps jårnvägssta-

"
Kvarnen, färdig 1910, drevs
av en "suggasmotor", eldad
tion.

med antracit. Denna motor be-

hövde mycket vatten till kylning. Vattnet cirkulerade geibland, berättar Inga. Lars kör nom en brunnsanläggning och
förutom havrekross även moto- för att det skulle bli bättre kylcross och skadade vid en kör- ning stod en gång brunnslocket
ning ett ben och fick gipsas. Då
blev det förstås lite extra arbetsamt en tid.
Inga finns ibland på kontoret
dit kunderna tittar in för att värma sig och prata en stund. Kvar-

nar och lagerhallar är

.kalla

byggnader. Försäljningen och
kontakterna med kunderna är
det roligaste i yrket berättar
Inga som ser ut att trivas med
traktens lantbrukare liksom de
med henne.

öppet. En man som stigit av tåget i Slutarp för att gå till Ledsgården, tog en genväg mellan

kvarnen och kvarnstallet, just
där brunnen 1åg. Han ramlade
ner i brunnen, men fick tag i ett
varmt rör och en bräda att sitta
på. Här satt han tills mjölnaren
kom på morgonen och han hade
förstås under natten funderat på
vilket varmt ställe i underiorden
han hamnat på.
JOSEF JACOBSSON

,(rtl>.

Att mala husets behoa ao mjöI har ao å.lderdomlig tradition
aarit kr:innoarbete. Medan tekniken utabcklades tog männen ötser. Men i kaarnen i Slutarp iir d.et Inga som har ha,nn
omet.

miölnare
i Sfutarp

KOKET
för dig
som sfåtler

lite höei€ krav på
form dh kvafitär

vitlack.
En helt ny design
med bestående
värde.

Öppet måna-tredag 9-17
Tel: 0515/333 90

trlt-zEAtt blanda foder hör till dagsrutinen i lcrarnarbetet.

Inga lastar mjöl åt kunden Artur Ancler$on mcdan Lars och Roland ser
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räls och riksuög
I sommar slutar rälsbussen att gå
mellan Falköping och Ulricehamn.
Vägverket med regionalt såte i Mariestad har i lokaltidningen talat
om vad som ska ske med riksvåg
46 sedan tågen slutat att gå. Vissa
vägavsnitt ska byggas om och rustas upp, medan vissa blir kvar i det
skick de varit sedan nästan urminnes tider.
Vågverket tar ingen rejält grePP
om den södra länsdelen utan kommer med lite småportioner och det
är mycket beklagligt. Vägarna ,i
den södra delen har genom åren
inte gynnats, men når verket nu
beslutat sig för att bygga om delen
Falköping-Luttra, är det förvånansvärt att man inte fullfOljer

och tar del av den områdesPlan
som verket så väl känner till sedan
en följd av år tillbaka.

I den redogörs ingående för traIikförhållandena i tätorterna Slutarp och Kinnarp genom vilka en
tung och intensiv trafik löper såvål
dag som natt. Jag kan försäkra att
den sedan områdesplanen författades 1982 våsentligt ökats från då
räknade årsdygnstrafiken av cirka
2.800 fordon.

I planen sågs

också

att beråkningar av ljudnivån från
fordonstrafiken visar att för fastigheterna utmed vägen överskrids
de rekommenderade gränsvärderna för utemiljö.

Områdesplanen såger att en östlig förbifartsled som ansluts till nuvarande Falköpingsvägen norr och
söder om samhällena är ett behov
- dispositionsplan 1972 och områdesplan tio år senare Pläderar för
en sådan.

Motiveringarna

för ett

genom-

förande är många; de senaste
årens ökning av den tunga trafiken
är egentligen skäl nog. I och med

S

samhällena.

-o-

Miljöfrågorna står i dag i centrum. Avgaserna slår hårt mot
samhällena med tanke På det som
sprutas ut från alla tunga dieselfordon. Det kan inte vara bra. Inte
minst med tanke På att såvål skolor
som daghem ligger i or'nedelbar anslutning till nuvarande riksväg.
Som jag ser det år det nödvän-

digt att myndigheterna.tar ett be-

slut nu om "en kringgående rörelse" och bygger om riksvägen vad
gäller det här avsnittet också. Visst
kostar det pengar, men det blir in-

te billigare att vänta. Det är nu

bli - jag tror vi

Frågan är angelågen för dem
som bor i Slutarp-Kinnarp, men
också för dem som trafikerar vägen och för dem som skä till och
från kommunens största industri,
Kinnarps Kontorsmöbler, som för
övrigt ska bygga ut. En ny vägsträckning måste här också ses
som positiv.

För framiidens SlutarP

och
Kinnarp är det angeläget att idag
få en ändring till stånd eller en
komplettering av tidigare beslut.

Slutarps Samhällsförening har
funderingar på att uPPvakta Vägdirektören. Han har i och för sig
inga pengar, men han bör kunna
till de sakliga argument som
framförs.
1985 är valår. Det är dags för Politikerna i södra länsdelen att titta
på framtidsfrågorna. Det här år en.
Mycket viktig. Kanske år det dags
att sätta sig in i den Plan som finns
lyssna

för riksväg 46. Innan det är för
sent.

BÅSSE JOHANSSON

lu tarp

titl

Kinneaed,s skytta,r
notera,r fro*S&ngar
Kinneveds Skytteförening har
nyligen hållit årsmöte på pensiona-

järnvågens sommarfinal följer en
utökning av busstrafiken genom

som helheten kan
har råd med den.

,?8-r-03-,8

tet i Kinnarp. Styrelsen för

kassör Hans Centerstig, vice ordf.
Lennarth Blom och vice sekr. Benny Olausson. Vidare valdes RonnY
Claessbn till materialförvaltare och
Ola Hermansson som skjutbanechef.

Föreningens ekonomi är förhållandevis stabil trots någta stöne investeringar under det gångna året.
T.ex. inköp av två korthållsgevär.

Ur styrelsens årsrapport kan
man läsa att rnedlemsantalet var
1984 97,

varav 55 var 25 år och där

under. Föreningen har redovisat
164 sammankomster

till

förbundet

och fritidsnämnden med medlemmar under 25 år. Sammanlagt har
ca 80.700 skott förbrukats under

146 tränings- och tåvlingsdagar

med 2.007 starter.

I 1984 års lagtävlingar mot Vartofta Skyttegille segrade föreningen i såvål senior- som juniortävlingen. I seniortävlingen segrade föreningens lag med 649 poång
mot Vartoftas 628 poäng, i den individuella finalen segrade Lennarth Blom med K-G Ahl På andra
och Sture Johansson, Vartofta, På
tredje plats.
I juniortåvlingen segrade föreningens lag med 70? poång mot
Vartoftas 672 poäng. Här belade
kinnevedsskyttarna de fem första
platserna i klass 815 och de två
första platserna i klass E}17. Vidare
kan nämnas att Christer Hermansson blev juniormästare vid Falbyg-

Sam-

hällsförening gått till aktion för att vägbygget förbi
Kinnarp och Slutarp skall
prioriteras.
Föreningen har skrivit en skri-

i

Marie-

stad, till landshövding Karl Frithiofson och till alla partier i Falköpings kommun.

- Det är mycket

angeläget att
den här delen av Falköpings kom-

mun få,r sin efterlängtade

tråckning, skriver

vägs-

samhälsför-

poäng. Vid kretsmästerskapet med
korthållsgevär tog Per-Erik Joels-

son hem silver och Tomas Hector
bronsmedaljen.
Arets förbundsserier blev
mycket lyckade för föreningen
med ett antal första och andraplatser i både luftgevär, banskytte och
korthållsskytte.
Sex skyttar bland de tio bästa i
klass K 14-15 var inget dåligt resultat vid förbundets måsterskap i
korthållsskytte. Tomas Hector etta,

Per-Erik Joelsson tvåa, Peter Ahl
fyra, Per Brisbo sexa, Claes Fällström sjua och Ove Josefsson nia'
I finalen blev skyttarna i klass
K17 för svåra så Per-Erik slutade
på femte plats och Tomas På sjätte,
båda endast två poäng från medaljplats.

I förbundets mästerskap i luftge-

vär lyckades föreningens skyttar
bra med många fina resultat. T.ex.
i lagtävlingerl för trernannalag där
föreningens lag 2 segrade med lag
1 på andra plats. Föreningsmästare i banskytte 1984 Claes Äkesson,
mästare i fältskytte Benny Andersson, i korthållsskytte Lennart Blom

senior och Peter Ahl junior och i
luftgevär Joakim Winggren senior
och Per-Erik Joelsson junior.

dens Skyttekrets mästerskaP i

lq.i#aa_t1

Storu'stöl

i ta&, mol,q^rlt ,kg1l:

o,l/rltöoif

velse till vägförvaltningen

eningen hem mästartiteln genom
Per Brisbo som segrade med 396

banskytte.

As-'å'

för nA aögströeknöng
Nu har Slutarps

1985

fick följande utseende: ordf. KarlGustaf Ahl, sekr. Claes Äkesson,

Även i kretsens mästerskap i
luftgevår för juniorer tog för-

eningen som också understryker
att denna del av väg 46 måste Prioriteras.
En trafikräkning borde också genomföras. Man vet redan att trafftbullret för de nåirmast belägna fas'
tigheterna överskrider rekommenderade grånsvärden.

der, dår värden kring sam'
manlagt 15.000 blev bYtet'
har genomförts i två livs'
medelsaffårer i helgen.
Natten till lördagen krossades

tjuvar en ruta till ICA Centrumhallen i Stenstorp och tog sig in.
I affären roffade man åt sig mel'
lan ?0-80 limPor ciganetter, öl och
matvaroroch till ett värde av omkring 10.000 kronor.

Vid Samuelssons Livs i SlutarP
tog sig tjuvarna in och stal cigarretter för omkring 5.000 kronor.
Ytterligare ett inbrottsförsök
gjordes natten till måndagen hos

i SlutarP. Någon
krossade en ruta i affåren, men utlöste samtidigt tjuvlarmet.
Samuelssons

'När ägaren, och

senare en Polis-

patrull, kom till Platsen hade tjuvarna redan skråmts iväg.

rolS-w-

I(yrkomusik i Börstig

Slutarps tipspromenad
Söndagens tipspromenad i Slutarp vanns av Dagmar Johansson,
Hildingslund, med 12 rätta svar
och 15 kr i skiljefrågan. Vinst nr 2
gick till Thorild Johansson i Ulrice-

hamn, också 12 rått och 25 kr. Ytterligare 12:or fann liksom ett flertal med 11 rätt. På barnkupongerna kom Reine Carl6n bäst med 20
kr och 11 rätt på frågorna. Rått
skiljefråga var 18:56. De rätta svaren var: 2 Spaniens flagga är
guVröd, 2 Enquist, 2 Boström, 1 46,
1 flygandd'kilometer, x kvalar till
elitserien i ishockey, 2 Rid i natt, 2
Helsingborg, x 185 000, x I juli, x
bröstningspanel, 2 en tidsperiod på
4 år. Vinster på lotter utföll så hår:
blå lott l:a vinst nr 93 och 2:a vinst
nr 40. Brun lott l:a vinst nr 63 och

Under temat kyrkomusikens år
medverkade i torsdags kvåll Kinneveds och N Äsarps kyrkokörer i

Börstigs kyrka med körledarna
Margareta Thor och Barbro Dahlstrand och solisterna Monica
Oskarsson och Alvar Lidman. Prosten Uno Mårtensson höll passions-

predikan över åmnet nattvarden.
Efter musikgudstjänsten var det
samkväm i Bygdegårdeh med insamling till förmån t'ör Lutherhjål-

2:a vinst

nr

1.7.

l7s5'-43'3-*'

pen.

Kantor Barbro Dahlstrand dirigerar kören medan kollegan Mar'areta Thor ackompanjerar

Kinnarps IF mötte i helgen
IF i en tråningsmich
och spelade då oavgiort, 2-2

Kinnarp har haft

fortfarande

-

-problem

som

från 1972 och 1982 finns angivet att riksvågen vid en
ombyggnad skall föras
utanför de båda tätorterna.
Om inte så sker nu' är det
stor risk att ombYggnaden'
läggs på is och inte kommer till stånd under detta
decennium. Vägens riskfaktor med tanke På den
alltmer ökande tunga trafiken belystes och mötet beslutade enhälligt om att en
skrivelse skall tillstållas

östra sida, ska flyttas till norr om
Paradgatan under 1986. En förlängning av Paradgatans norra
gångbana fram

t"tts-a7-&l

i form av
uppsnyggande åtgärder i samhälle-

eningen kan tänkas ha

na och ett

åttaPunktersprogram

ska tillställas Gatukontoret,

som

Vartofta och Äsarps s-föreningar
anordnades en luciafest i samlingslokalen i Vartofta under medverkan av sångtrion "Goda vånner".

Thor.

fick följande

.^^r.

Berit Sontag, sekr.

här har möjligheter att som beredskapsarbeten hjålPa förFöreningens funktionärer omvaldes, vilket betyder följande styrelse: ordf. Bo Johansson, sekr Elof
Rehn, kassör Inge Eckerlid samt

ledamöter Arne Andersson

Håkan Silvander.

och
StYrelsesuPPl'

Anders Andersson, Karl GustafJohanssbn, Frank Henningsen, Valdemar Svensson samt Sven-Olof

Johansson, förordnad

av

läns-

styrelsen,

är det söndag fm i KinnarPs Missionshus. I Gudstjånsten blir det
medverkan av Lördagsträffen,
sång av ungdomar och Predikan av
Jan Folkesson. Det blir även servering i samband med gudstjåns-

Ing-Marie

Östh, vice sekr. Berit Ek, kassör
Barbro Winggren. Ur verksarn'
hetsberättelsen framgick att klubben under året hade lYckats arbeta
ihop 15.000 kr, som skänktes till
ungdomssektionen inom KinnarPs
IF. Även i år har' KinnarP haft
glädjen att få uPPvakta ett seriesegrande juniorlag, näriiligen P 14.
Dessutom har klubben haft många
trevliga sammankomster under

året, däribland en kväll där man
fick lära sig lite grann om halmslöjd. Medlemsantalet under året
har varit c:a 60.

Missionsauktion
På torsdag blir det missionsauk-

tion i Slutarps missionshus' Prosten Mårtensson håller en andakt-

stund. Det blir försäljning, lotterier, kaffeservering och annat. Det
är Slutarps kYrkliga sYförening
som arrangerar.

Gudstjånst

ten.

sammansättning:

Ordf. Ruth Johansson, vice ordf.

till

Frökindsgatan
hoppas verket också kunna inrYmma bland de nårmaste årens trafiksäkerhetsfråmjande åtgärder.
I en skrivelse från gatukontoret
framfördes önskemål som Vägför-

Gustav Gustavsson utsågs till
kassör och sekreterare,
Av
verksamhe'tsberättelsen
framgår bl.a. att föreningerr ökat
med två medlemmar under året.
Studiearbetet har varit livligt och
vid ett par av dessa tråffar har man
behandlat partiets lokala handIingsprogram. -Tillsammans med

Kinnarps IF:s damklubb har hålårsmöte. På samtliga Platser i
styrelsen blev det omval och den

eningen.

över belysningen i korsningen riksvåg 46 - Skogsvägen, som inte år
tillräcklig. De boende i samhällena
har svårt att hitta avfartsvägen. I
en skrivelse från Vägverket meddelades att busshållplatsen i Kinnarp belägen på Falköpingsvägens

Jan de Wit och Kjell-Ove Karlsson.
Kvarstående suppleanter år Gildo
Emanuelli och Elof Rehn.

lit

utunför salmh,iillern,o,!

planerade ombyggnaden
av riksväg 46. I en Plan

och

Gustav Gustavsson. Till styrelsesuppleanter för 1985 - 86 nyvaldes

, /vl c.j'ft)^
Ärsmöte med
KlF-damer r

Bggg röksaiigen
se

Ahlqvist, Hans Andersson

gareta

vå gförening en till aktions

Mötet beslutade också att

styrel-

sen för innevarande år är Allan

.

I^;9).A.i-j-:

ning ska ske.

i

orgänisatör. Kvarstående

Skinnskatteberg.
Det blev omval på samtliga poster i styrelsen: ordförande Göran
Andersson, sekreterare Britta"Wilgotson, kassör Bengt Klingstedt.
Omvalda revisorer är Berit Samuelsson och Håkan Sylvander.
Körledare är som tidigare Mar-

- Ett tåmligen råttvist resultat Berglund'
till även
- DeJ S^ör förstås sitt jämnare
i en ganska lra match, tycker
om vi förfogar över ett
Kinna"rps lagledare Anders ik.
material i år, såger Anders E\' ..
Gålslad tog ledningen med båBra spelare i mötet med Gå11de l-0 och 2-1 ocft fi""..p
stad var först och främst mittkvitterade alltså två gånger. Båda gångerna var ået Roland backen Roger Gustavsson' I övrigtvardet_ganskajämnt.
"Lolio,' Jansson som giorde måI.
Arne Nilsson från Falköping
Hans första fullträff tillkom för
dömde och skötte sig bra'
övrigt på straff. , a r..,-

verket för att en ompröv-

tag. Birgit Ek or4valdes som ledamot i styrelsen och tillika studie-

en bussresa til kördagarna i
Skinnskatteberg. Även i år kommer man att ordna en resa till

(1- 1).

Kinnarps-SlutarPs Vågförening beslutade vid sitt
årsmöte att tillskriva Vågverket i samband med den

ordförande för år 1985 Berit Son-

har haft årsmöte. Verksamheten
det gångna året har varit god med
17 framträdanden och 32 övningskvällar. Man har 18 medlemmar i
kören nu, en mer ån fiol. Kören
deltog i Musikveckan och ordnade

och har
mbd ska-

dor' Bl a saknas spelare

Frökinds s-förening har haft sitt
årsmöte och omvalde därvid till

Kinneveds kyrkokör

Oavgiort för Kinnarp
-

Gällstads

Arsmöte med Frökinds (s)

Frii'jereds

r-2 (1-2)

IF - Tråvads IF

Fr ttsj'" *J- *{r?

Fröjered fick lämna Central-

skolans grusplan som föriorare

FOTOFRÅNFORDOM:
En sr)enskamerikalta,re.

efter gårdagens match mot div V-

laget Tråvad. Till hemmalagets
försvar ska dock sägas att man
saknade fem-sex ordinarie sPelare, däribland så tunga namn
som Krister Frejdh och TommY
Lindberg.

Inledningen av matchen var
som vanligt trevande innan gästernas Tommy Falk satte bollen i
nät efter en kvarts sPel. Hemmalaget reducerade snabbt genom

.

o

i'i
:ll::{..,.

:;t

liberon Tommy Berg på reetur
efter ett jåtteskott av Johnny

,,'!,../

Gustavsson.

Tråvad tog över matchen allt
mer och pressade tillbaka Fröjered, som hade verkliga problem

ll.

att få i gång sitt spel, mycket be-

roende på bortaplagets extrema
offsidetaktik.
Gåsternas ungdomliga lag age-

rade kvickfotat och snabbtänkt,

och efter ett misslyckat bakåtpass kunde Tråvads duktige anfallsspelare Stefan Hermansson
springa emellan och förpassa bollen i nät bakom en chanslös
Christer Andersson i FIF-målet.

A

fortsatte
Tråvad att föra spelet, och man
skapade flera kvalificerade målchanser, men Fröjered visade sig

kämpande hemmalag.

4-r (2-1)

IF - Ekedalens SK

Det blev Slutarp, som drog det
länesta strået i mötet med ESK.

Gåsierna började bäst

Efter målet kom hemmalaget
allt mer och innan halvleken var
färdigspelad, hade SlutarP vånt
matchen till 2-l-ledning.
vassare
och

framåt i andra halvleken

kunde öka på till 4-1' vilket blev
slutresultatet'.ESK hade en dålig
dag, dår alla sPelare kan mYcket
bättre. SlutarP vann råttvist,
även om segern blev något för
stor.

Hemmalaget levde högt På

målvakten Tomas Andersson
samt mittfältarna Björn-Ove Andersson och Magnus Johansson'

Målen för SlutarP ombesörjdes

av Tony Skoglund, RonnY Karl6n, Conny Johansson samt BjörnOve Andersson. 118-r

ru'45

{iiihDurB

-/,-{,,'J. ra.u a,{C .q-åe.t
.t.t' ,,;"got ..iL.i.&.r* .t.i
o,i.t7{rr-

liil *llt nlliittt j{g läs,

lss*t3t*t *.|*'il
nltn h{}ri iag håller
li$i >$lctr!?i diij'sf $v* ^g
tå f6*lsx Jlg as i
ucu lrJårat d.br rtdrmr i herul,$gdea L!-t

l$r

t

s

.'/J:....:.r. . tl"t'{,?

"r,i."-.

.t,
t
-\ål {. 2.::}: ,'.' ,.a,:t,

Åsr, -aaf*" :.{+..i./å:

/

-ll-1.

g-h

r6e;;
Atsskeilet

from Sweden. . . Auresan frå'n Göteborg till Bi.Ilt'ngs Montana

7907 .

.r För en månad sedan avled en
' gammal svensk-amerikanare,
: bördig från våra bygder. Det var
98-årige Oscar August Wanberg
Montana,

I som avled i Billings

med

snabbt och finurligt sPel. Ekedalen tog följaktligen ledningen genom Kjell-Åke Andersson efter
ett fint mönsteranfall.

Slutarp var även

!a;rlili i. r;uleYsu\

Y .rn*o-

då

gästerna kroknade betänkligt På
slutet. FIF hade då flera fina
chanser att kvittera, men de rann
ut i sanden. Slutresultatet får betecknas som rättvist.
Tommy Berg och Johnny Guståvsson dominerade i ett väl

Slutarps

eder

Tårk" får&ire$i4rl.

I andra halvleken

ha den bättre konditionen,

t-s k

USA.
Med anledning av hans frånfålle har en brorsdotter till honom, Mildred Johansson i Nås-

;'
tegården, Marka, född Wan, berg, låmnat oss visst material
.r

som det år av intresse att låta

'-l våra låsare ta del av.

,'' Oscar Wanberg härstammade
från Slutarp, dår hans föräldrar
. Anna-Beata och Daniel Wanberg

, åelde och brukade Lillegården
. Hudened. De hade sex barn, av

',' vilka Oscar tillsammans med tvil''l lingbrodern Erik var yngst. Erik
, emigrerade först och 1907 var det
Oscars tur. Dagen före sin avresa
. sände han ett foto av båten

Ariosto. med vilken han avreste
Göteborg till det stora lan-

, från
, det.
,

En tid efter det Oscar rest över
kom Erik hem på besök. Han ha-

de då sparat pengar i

Staterna
och köpte en cykel vid hemkoms-

På fotot av hemmet i Hude' ten.
ned står cykeln lutad mot hus' väggen. På bilden finns också
med, från vånster, Erik Wanberg
eller Berg, som han kallade sig i
Amerika, Anni Karldn - ett
barnbarn till Anna-Beata och Daniel och dessa två till höger.

I

Lilleg&rd.en, Hutlened, r, Slutarp. Fr&n aiinster Er"k
Wanberg, ett barnbam. Anni samt Anna-Beata och Daniel Wanberg. Bakom fl.i,clean stå.r den i' terten omtalade cykeln lutad. mot uöggen.

Erik antog, som ovan nåmn-

des, namnet Berg under sin tid i
USA, eftersom han inte fick bära
namnet Wanberg på grund av att

Oscar var däremot envis och
behöll sitt namn i alla fall. Om
Erik kan vidare berättas att han
avled för några år sedan och att
han under sin tid i Slutarp var

det i Amerika fanns ett hollåndskt adelssläkte med namnet mycket aktiv inom nykterhetsförWanberg, och någon annan inte eningen och var bl.a. sekreterare
i den'
tilläts att bära det namnet.

Fin återväxt i Kinneved:

Ahl), 4) Lantbrukarna 1319 p. (Sture

Fyra log seriesegrare r
tre cw dem ör iu,*lgrlog

Hermmsson, Ronny Claesson,

Bosse

Johansson), 5) Karbovägen f313 p. (Rune Abrahamsson, Conny Johamson,

Christer Johmsson).

SKARABORGSSERIEN LUFTGEVÄR:
Senior A division 3, placering 1:a (per

Hermmsson, Joakim Winggren, Hans

'

Centerstig); Senior A division 5, placering 2:a (Benny Brodd, Bosse Johansson, Ola Hermansson); Senior A division 6, placering 2:a (Benny Olausson,
Lrs Göransson, Dan Simonssson, K-G
Ahl); Junior B division l, placering l:a
(Jessica Winggren, Hms Göransson,
Roger Carlsson), L 15 division I, place-

ring l;a (Ove Josefsson, Tomx Häcbr,
Per-Erik Joelsson); L 15 division 2. placering 1:a (Per Brisbo, Patrik Calsion,

Peter Ahl); L 15 division 3, placering 2:a
(Christer Hermansson, Claes Fållström,
Joakim Carlssgn).

SEBIETÄVLING KORTHÅLL

K l5:

Lag 1 placering l:a (Peter Ahl, PerErik Joelsson). Lag 2, placering 2:a (Tomas Hector, Patrik Carlsson).

SERIETÄVLING
B

2OO

METER

15:

Lag 2 placering 2:a (Per-Erik Joelsson, Per Brisbo, Tomas Hector).

LUFTGEVARSMARKEN:
Sittande m stöd:
Guld m 3 stjärnor:

Ove Josefsson, Per-Erik Joelsson,
Niklas Ahl, Christer Hermansson, Claes
Fällström. Guld m 2 stjärnor: Claes Fällström, Tomas Hector. Guld m 1 stjärna:
Pelle Hermansson. Guld: Eva Sverin,
Mats Fällström, Weronica Andersson,
Hanna Bemerhag. Silver: Kjell Josefsson, Roger Severin, Peter

SER/ESEGRARE ÄR vl ALLTHjPA! Tre juntorlag fr&n Krnneueds skytteförening Danm ointenls luftgetsiirsseriev. H<ir tir &tto ats.de.ni.p.-qgttel.eU"o.'7ra: Fr.D.
Hons Göronss€n, Jessci& Winggren, Roger Cadsson, Peter Ahl, Patrik Corissori,
Tomas Hector, Per Brtsbo och Oue Joselsson. På.bild,en so]cnos Per-ErikJoelsson.
Huvuds\iutning:

Kinheveds Skytteförening
kan se tillbaka på en fin luftgevårssäsong. Klubben har
stått som seriesegtare i fyra
serier och blivit tvåa i tre. Av
de tre seriesegrande lagen år
tre juniorlag, vilket naturligtvis år glädjande och visar på

Senior:

l) Tomy

Görmsson

l)

396,

Ove Josefsson, 398 p, 2) Peter Ahl,

3) Christer Hermmson, 394, 4)

Patrik Carlsson, 393, 5) Tomas Hector,
392.

hansson 882.

FamiIekorpen individuellt:

l) Jescia Winggren.

YRKESKORPEN:
Studerande (Magnus Thor, Lare
p, 2) Ove Josefsson,
^.1)
Hans Göranssoir), 2) Kim199, 3) Claes Fällstiom, 198, 4) Tomas Görm$on,
aps Konrorsmöbler 2 132? p. ({ke
Hector, 198, 5) Chrisrer H.;;;;;
Lilsson,^ C-hrister Sjölin, Claes Äk196, 6) Patrik Carlsson, 195, ?) Per BrisHolmbergs Trikå' 1323 p.
bo, 193, 8) Per-Erik Joelsson 193.
9-ss9n)'
(John -31Eriksson, Bemy Brodd, K_G
L 13:

l) Peter Ahl,

199

l) Joakim Carlsson
L 1l:

och då prisades naturligtvis
de tre seriesegrande lagen för
sina fina insatser,. liksom
klubbmästarna Claes Ätesson bland se4iorerna och
Ove Josefsson bland junio-

Junior:

141.

1) Fam. Barbro Winggren 886 p, 2) \
Fam. Sture Hermansson 886, 3) Fam.
Harry Göransson 883, 4) Fam. Bosse Jo-

L l5:

luftgevärssä-

Måsterskap 1985:
Final senior:
l) Claes Äkesson, 353 p, 2) Joakim
Winggren, 350, 3) Lennart Blom, 348, 4)
Tomy Berglund, 342.

p, 2) Len-

Herronsson, 174,3) Hms Göransson,
164, 4) Jessica Winggren, 154, 5) Lars

håromkvällen

rerna.

Berglund, -179

nart Blom, 1?9, 3) Claes Äkesson, 178.
Junior stående:
1) Joakim Winggren, 179 p, 2) Ola

en frn återvåxt inom klubben.
Prisutdelning för den nyss

avslutande
songen hölls

Huvuds\iutning:

Severin,
Mats Fällström. Brons: Miliael Larsson,

Eva-Lotta Bremerhag, Martina Bremerhag, Maria Dalålv, Sofia Dalälv, Jimmy
Oman, Lars Samuelsson.
Stående:

i brons: Lennart
Blom, Tommy Berglund, Per HermansLägre årtalsmärke

son, Benny Brodd. Påbyggnadsmärke
Guld; Dan Simonsson, Ola Hermansson.
Guld: Lars Göransson, Jessica Winggren, Roger Carlsson, Hans Goransson,
Benny Olausson, Silver: Roger Carlsson, Hans Göransson, Benny Olausson,
Brons: Toms Hector, Per Brisbo, Peter Ahl, ChrisJer Hermansson, Ronald
Gustavsson. Propagandamärke Silver:
Lars Göransson, Jessica Winggren, Roger Carlsson, Hans Göransson. Bennv
Olausson.

194 p.

1) Niklas Ahl 195 p, 2) Pelle Hermansson, 192, 3) Mats Fållström, 191, 4) Hanna Bemerhag,..190.

LUFTGEVARSCUPEN:
l) Lennarth Blom, 2) Joakim Winggren, 3) Per Brisbo, 4) Ola Hermareson.
I

SERIETOPPEN:
L l5:
l) Per-Erik Joelsson 3.973 p, 2) Ove
Josefsson 3.972, 3) Per Brisbo 3.968.

L ll:

l) Hanna Bemerhag 1923 p, 2) Eva

Sverin 1.920.

3) Mats

Fällström

1911

FAMILJf,KORPEN
Final:
l) Fm. Sture Hermmsson (Sture,
Andem, Christer) 1.331 p, vandringspns.

Ooe Josefsson (t.u.) Denn klubbmristerskapet för junioClaes Ak-

rer. Hiir tillsammans rned senion)tnnaren
esso??..

s ht"Å: : f;f,äiri f0"",, i,, g
höll i tisdags sin femtiotredje årsstämma dår Allan Ahlqvist valdes
att leda dagens förhandlingar. In-

nan dess hade föreningens ordförande hälsat de nårvarandb medlemmarna välkomna.

Han förrättade också parentation över de medlemmar som avlidit under året och deras minne
hedrades med en tyst minut.

Av den föreliggande årsberättelsen framgick bl.a. att föreningen

har 158 medlemmar. I
Föreningen Står som garant, för
el-ljusspåret och isbanan. Det först-

nämnda invigdes under året av
landshövding Karl Fritiofson i samband med skidstafetten "Frökindsnatta".
Av Falköpings kommun erhåller

man anslag till driftskostnaderya
och en viss del av anlägg4ingskost-

nader.
Styrelsen har under året haft föl-

jande sammansättning:

Bengt

Samuelsson ordf, Tage Hellman v.
ordf., Leif Beigman sekr, Sven-

Olof Johansson kassör, samt Anders Pryssander och Ulla Stenkvist. De sistnämnda stod i tur att
avgå men återvaldes för en tid av
två år. Gustav Gustavsson omvaldes som revisor.
Till kommittd för skidspåret valdes: Anders Pryssander, RolfKarl6n, Yngve Alv6n, Christer Kan-

nius, Jan Od6n, Bengt Persson,
Lars Holm, Allan Andersson och

slog FAfI(
Slutarp besegrade Falköpings

AIK i en tråningsmatch på

lör-

dagsförmiddagen. Slutresultatet
blev 3-2 (2-2) i en match som
spelades på en utmärkt grusplan

i Kinnarp, där

paus. Samme Tony avgjorde sedan matchen med sitt 3-2-mål i
andra halvlek.
Tony var tillsammans med Stefan Berger bäst i Slutarp, medan
Tomas Qvist och Fredrik Ågren
får båsta betygen i FAIK. Båda
lagen saknade ett par av sina ordinarie spelare. Bl a vaktade ve-

teranen Per-Arne "Pirren" Olsson FAIK-målet.

_

Ek.
Detta resulterade i att Kinnarp

befintliga men

!

byggnadsnämnden__ /i_i?,i-_()il:_gl

match mot boråslaget BK Boeråsen med 3-f (2-1).
- Tyvärr var det ett prov utan

rald Eriksson och Allan Ahlqvist.
Att företräda föreningen vid möte i
Äsarp den 9 mars beträffande väg
46 utsågs Bengt Samuelssopn.
fusmötet beslöt också att påtala
den tidigarelagda brevlådetömningen med en skrivelse till vederbörande postmyndighet.

låg under med 0-2 efter

-ror

den

Ekbom hade storspelet, kunde

Slutarp förlorade sin annandags-

vårde. Efter snöfallet var

blev slutresultat. Detta efter mål

av "Lollo"

kånner att gåsternas seger var i sin
ordning.
Conny Johansson var målskytt
för Slutarp.
Ingen bör nämnas före den andra i hemmalaget den här gången,

- I den andra halvleken spelade vi hyggligt, men absolut inte
bra. Jag är inte riktigt nöjd, fortsätter Anders Ek.
Den ende spelare i Kinnarp
som erhåller betyget bra är målvakten Anders Ek. Samtliga uteonclare kan bättre.

l?s.f*oy-

det

mycket svårspelat, säger Slutarps
lagledare UIf Karl6n, som dock er-

Jansson (straö och

Per-Ola Westerberg.

o.

_

tigi ,o\ - O1

det varit ännu större siffror.
Efter paus ryckte Kinnarp upp
sig en del och kunde ganska rättvist gå upp till 2-2, vilket också

lf

Aaen lfinnafp guck aidure!

ser, av vilka många dock misskyttet . med att göra l-0 till
FAIK. Ronnie Karldn kvitterade
för Slutarp, Patrik Ågren gjorde
2-l för FAIK och Tony Skoglund kvitterade på nytt- före

- Vårt markeringsspel brast
och så rörde vi oss alldeles för
dåligt, tycker lagledaren Anders

Per Eriksson och Roger Daniels-

underlag.
Matchen var som helhet tämligen jåmn. Båda lagen spelade ett
ganska öppet försvarsspel, som
bäddade för en hel del målchan-

Peter Gustavsson inledde mål-

inte mycket.

te varit för att målvakten Arne

vaktmåstaren

sades,

Kinnarps Kontorsmöbler har fått har ingenting att invånda mot detbyggnadslov för sitt nya tillbygge ta. Man hänvisar till det perifera
en drygt 20.000 kvm stor lager- läget och till lagerbyggnadens stora 'r
byggnad i anslutning till det tidiga- volym.
re stora lagret.
Tillbyggnaden blir en halv gång
Tillbyggnaden blir högre än den högre än den nuvarande.

Svårspelat
för Slutarp

Marthel Johansson trots veckans
snöfall hade' skapat'ett perfekt

;

öaer 2O.OOO kam

Kinnarps IF hade en del problem i söndagens träningsmatch
mot IFK Ulricehamn. Speciellt
den första halvleken var dålig
från Kinnarps sida, då fungerade

första halvleken och hade det in-

Till valberedning omvaldes: Ha-

Slutarp

I(önm'orps bUgger

Torbjörn Johansson.
Till isbane-kommittd utsågs: Urban Svedberg, Magnus Svensson,
son.

t/,4-gs'

Hyggrig6
inte mera,
tr(innarp Yq-6'

'

Kinrra"ps IF avancerade till andra omgången
av Svenska Cupen efter
att ha besegrat Boxholm

från Östergötland på
bortaplan med siffrorna
4-1.

Matchen fick en trevande inledning, som så ofta är fallet i
cupmatcher där lagen inte vet så
mycket om'varandra. Kinnarp
fattade sig dock snabbast och lagets ledning i nionde minuten var

inte oråttvis. Det var

Clemens

Efter den smakstarten kunde
Kinnarp spela ut, och 2-0-målet i
femtonde minuten kom helt logiskt. Det var Roland Jansson
som efter att ha snurrat uPP tre
motståridare enkelt rullade bollen i måI. Nu trodde väl de flesta
att det skulle bli en lätt seger för,
bortalaget Kinnarp, men nu var
det hemrialagets tur att spela fin
fotboll. Laget var också ytterst
nära att reducera men Arne Ek-.

bom glorde vid ett tillfälle

ön

strålande dubbelråddning.

- Hade Boxholft giort måI.
diir så vet man aldrig hur

Hofbauer som nickade in bollen
vid bortre stolpen efter ett fint in-

matihen hade slutat, säger Kinnarps lagledare för dagen, Uno

lågg från Torbjörn Äkesson.

Karlsson.

.

Avgörande mål
Efter den målchansen försåimrades av någon anledning
Boxholms spel och det var inte
Kinnarp sent att utnyttja. i 25:e
minuten avgjordes matchen defrnitivt i och med att KinnarP $orde sitt tredje mål för dagen. Den
hiir gången var det Eddie Gustavsson som på passning av Tomas Westerberg förpassade bollen förbi hemmalagets maktlösa
målvakt.
Med 3-0 som halvtidsledning
behövde inte Kinnarp gå för fullt
utan man behöll bollen inom
laget och tillåt inte Boxholm att
sticka upp. I 61:e minuten späd-

de Roland Jansson på ledningen

till 4-0, den här gången efter en
lång utspark av målvakten Arne

Ekbom. Nu var det bara en
transportstråcka kvar till slutsignalen, och när tio minuter återstod av matchen fick hemmalaget

ett tröstmål och faststållde dårmed slutresultatet: 4-1 till Kinnarp.

I Kinnarp får hela laget godkänt med ett plus till Roger Gustavsson, P-O Westerberg och
målvakten Arne Ekbom. Det hår
måste ju vara ett perfekt genrep
inför seriestarten och det höll
Uno Karlsson till en viss del med
om.

-

Visst ser det skapligt ut, men

Roland "Lulle" Jansson tuåmålsskgtt niir Kinnarp

gick aidare i, cupen.
vi har fyra skadade ipelare som

år på

båttringsvågen .och med
dom kan vi bli ännu starkare. säger Uno avslutningsvis.

