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Rildig kollekt i lfinneved
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Kyrkorådsledamöter avtackade
vid Trettondagens gudstjänst

Många hesökte smyckad kYrka
'

Av tradition ges kollekt
Svenska kyrkans missionsverksamhet vid tret' tondagens gudstjånst.
Vid gudstjänsten i Kinneveds kyrka talade kontraktsprost Uno Mårtensson över ämnet t'Jesus,

till

vårldens ljus".

- Tvärtemot vad många vill
göra gällande har kristendomen
ännu inte haft sin storhetstid, sa
Uno Måriensson, den är ännu
oprövad av de flesta och har därför på intet sätt spelat ut sin roll.
Uno Mårtensson liknade sedan

dagens religionsundervisning i
skolan vid ett välfyllt skyltfönster.

- Religionerna förevisas och
det år bara att ta för sig ur den ri
ka florån. Kan buddism, kan hinduism, kan kristendom eller
kanske någon egen blandning

verka lockande för en

sökare.

frågade han sig.
Och fortsatte,

Göran Andersson och luan Johansson, aug&ende Ledamöter ur Kinneueds kErkoråd,
aotaekades otd" Trettondagens gudstjrinst i Ktnneueds kyrka au kontraktsprost Uno

- Nej, ingen kan göra Jesus
äran stridig. Han är hela världens ljus, "Stjärnan från Betlehem leder ej bort men hem",

Må.rtensson.

som det så

Två mångåriga ledamöter af kyrkorådet i Kinneved avtackades vid Trettondagens gudstjänst.
Göran Andersson, Naglarp och

Ivan Johansson, AxtorP fick ur

kontraktsprost Uno Mårtenssons
hand ta emot en vacker tenntallrik.
be fick också varsin blombukett.
Ivan Johansson har suttit i kYrkorådet sedan 1964, han har under
många år varit kyrkvärd och är intimt förknippad med församlingens

kyrka i Axtorp, där han under
årens lopp har lagt ner ett stort arbete.

Göran Andersson kom med i
kyrkorådet 1968, han har varit dess
vice ordförande under 10 år och
han har varit kvrkvärd i 14 år.

riktigt står i Psalmen.

o God uppslutning
Kinnev6ds kyrka var vålfylld'
ett 60-tal personer hade mött uPP
i det vackert vitkalkade och med

IJniIer trettondagens gudstiiinster togs kollekt upp till
missionsarbetet rant om i oörld,en. På' bilden ger besöleare i Kinneueds kgrlca sin gå'oa till iletto mi,sstonsar''
bete,
granar och tallris smyckade kyrkorummet.
Församlingens kör sjöng vid
gudstjänsten.

Kollekten uppgick

till 8.f52
i runda

kronor, en ökning med

tal 2.500 kronor sedan 1985.

1786- at -a4
Hglg i Kinneved:

Kyrkokören bjöd,
till fest
Kinneveds kyrkokör med många
medlemmar hade mellan jul ocli
nyår bjudit in till fest i kyrka och
församlingshem. Tillsammans med.
Kinneveds kyrkas flickkör firade
och framförde man första "gudstjänst vid Kristi Födelses Fest" efter engelska kyrkans ordning, som
karakteriseras av mycket sång av
de kåndajulsångerna, varvad med

låsning av olika bibeltexter. Båda
körerna leddes av kantor Margareta Thor. Vid orgeln tjänstgjorde
Bengt Kjellström och som uppläsare Majken Johansson, medan församlingens präst var liturg.
Efter festen i 'lulkyrkan" fortsatte man kring de festligt dukade
borden i församlingshemmet. Göran 'Aqdersson hälsade å körens
vägnar alla, ett 100tal, välkomna

och det blev en glad och fin gemenskap sedan med allsång av
kända julsånger bl a flera av Alice
Tegn6r. Behållningen, 1.150 kr går
till Lutherhjälpen.

o Nyår i Kinneved
Det år inte på så många håll man

bygder,
men i Kinneveds kyrka är det tradition sedan några år tillbaka, och
tillslutningen till denna gudstjänst
blir bara större. Som inledning

sjöng prosten Karlfeldt-Nord-

qvists kända "Psaltare och lyra"
ac-

kompanjemang. Som tema för betraktelsen hade församlingsprästen
valt: "Fredens tankar och inte
ofäidens". På nyårsdagen firades
vanlig högmässa och i Vårkumla
kyrka fi rades nattvardsgudstjänst.
I de olika kyrkoråden har man
före nyår haft sammanträden för
att väljd liyrkvärdar för den nya
mandatperioden 1986-88. För Kin-

neveds vidkommande

kyrkvårdar, den senare efter Karl'Gustav Gustavsson, som avflyttar
från församlingen till Kinneved,

varför han vid delegerades sista

sammanträde omvaldes till ordf.
där. Till sekr. i delegerade utsågs
Erik Gustafsson, som i många år
haft detta uppdrag. Till kyrkokassör i Vårkumla omvaldes Karl-Erik
Eriksson.

o Brismene
I

Brismene församling har man

fått ny ordf. i \yrkoståmman. Harry Larsson har avsagt sig och efter.

träds av sonen Sune Harrysson.

firar nyårsvigilia i våra

till kantor Margareta Thors

des Inger Karlsson, Sundet til

Han invaldes också som ledamot i

kyrkorådet efter Lars Östberg,
som undanbett sig omval. Till

kyrkvärdar omvaldes Gulli Arvidsson och Bertil Andersson och nyvaldes Birgit Gustafsson, Skansen.

Kyrkokassören blir densamme,
kamrer Lars Pennerhag.

o Börsti!
I Börstigs församling, slutligen,

omvaldes båda kyrkvårdarna,

nämligen Barbro Andersson och
Rune Johansson och likaså omvaldes till bitr. kyrkvärd Lennart Johansson och nyvaldes Maj Johansson. Lennart Ivarsson blir ny ledamöt och åven kyrkokassör efter Al-,
lan Johansson, Vintorp.

omvaldes

Carl-Arne Adamsson, Majken Johansson och Berit Samuelsson.
Nya i kyrkorådet år Maj-Britt Johansson och Inge Eckerlid. Till
kyrkokassör omvaldes Carl-Arne

KULTISKURSDAX
i

Adamsson.

I Vårkumla församling

LOKAL FROKIND med Ragnar Nilsson
startar söndag den 19jan kl 19.00.

omvaldes

Karl-Erik Torstensson och nvval-

Rekordår för
Frökindsnatta?

Nu har inbjudan utgått till Frö- set flödar i spåret och det är ljust
kindsnatta den 24 januari. Det och vånligt på ett annat sått.
Just nu är spåret fyllt av aktivitehandlar som tidigare om sextlmmarslopp på skidor med start kl 18 ter och arrangörerna SlutarPs IF,
och mål kl 24. Det är vinterns stora Samhällsföreningen och KinnarPs
händelse i SlutarP och KinnarP IF hoppas att kung Bore fortsätter

och "natta" samlar inte bara att vara vintervänlig, Starten sker
många deltagande lag - runt 80 - vid skidstugan i Slutarp (vid Skogs-

utan också storpublik. -Familjelag, vågen) och ombyte sker antingen
företagslag, kvarterslag, skollag' hemma eller i Kinnarps skola.
Maximerat antal lag är 100 och
föreningslag och bYalag brukar
kanske blir det ett rekordår, som'
ställa upp' Många lag ser "natta"
som en förövning till det mer krå- startern Erna Fredriksson får vara.
avviftare till.
vande 24-timmars På Mösseberg'
Som vanligt lottas priser slumPFörsta 6-timmars genomfördes
för övrigt i ett sPår som endast var vis ut till deltagarna och åkawra får
kantat av marschaller. Många har, dessutom diplom.
kvar den uPPlevelsen nu när ellju'
,7s&-et- lt

KinnarPs IOGT-NTO

l1s6
,?86

50 ltg i Frökindsnatta
men fler får plats
Inemot 50 lag har hittills anmålt sig till den s.k. Frökindsnatta
sextimmarslopp på skidor som körs fredagen den 24januari på
el[usspåret i Slutarp. Merparten av de anmålda lagen är från
Falköping - hemmalagen år hittills inte så många, men anmål'
ningstiden går inte ut förrån på söndag då Bengt Persson i Kinn'
arp mh Anders Pryssander i Slutarp vill ha anmålan. En nyhetför året år att det blir vallningsbod i Slutarps Sport och Fritid.

-

Anmålningskupong:
Lagets namn:

Kontaktperson
Adress:

.............:....'............

..'.......:.'..'.....

Tel:....,,.....,.,.
Postadress:................................;.............
Vi vill fira......

Ortnamn i USA
efter Falbygdsbor

tli '

i.

Koryhockeysegrare

i..,,1

,l';r.Xi,lt.'$;

Flera Stockholm finns erempeluis t USA. Hiir iit jörni Stockholm, W tsconsin.
Att Paris, London och de hans syster Gustava Lovisa

uögsstationen

Berlin finns i Broholmstrakten vet kanske redan en
del av oss. Men att förhållandet kan vara det motsatta - det vill säga att
svenska "platser" kan ligga

utomlands år

kanske

mindre kånt.

En nyutkommen amerikansk bok beråttar om

svenska ortnamn i Amerika, Den anmåls i denna ar-

tikel.
Många svenskä ortnamn på den
amerikanska kartan vittnar om ut-

vandrande pionjårers

insatser.
Ibland har de hedrat sin svenska
hembygd med motsvarande namn i

USA eller Kanada, ibland har utvandrarna sjålva fått orter uppkallade efter sig.

Det år t ex ingen tillfällighet att
det finns en plals i USA som heter
Wallin. Den är belägen nära Stanton i Frankfort, Iowa. Wallin har fått sitt namn efter familjen Wallin från Kinneved.
John Svensson (Wallin) utvandrare tillsammans med hustrun Sti
na.Svensdotter till Amerika 1864.
John Svensson var son till jordbrukaren Sven Bengtsson i Alarp,
Kinneved, och född 184:]. 1866 följ-

(född f845) och bror Claes Henrik
(född 1849) efter till Amerika. Ytterligare två år senare kom.deras
föräldrar samt några andra släktingar till Amerika och anslöt sig till

SERIESEGRARE I GRUPP I Kinnarps kontorsmöbler
bestod au föIjande spe.Lare: stå.ende fr&n orinster P-O
Westerberg, Conny Johansson, Per Kjellander, Jörgen
Malmström och Mikael Karlsson.
- Kniisittande fr&n aiinster Mikael Juslin, Torbjörn
Akesson, Kenneth Johansson och Keith *"t38&tgi_,:_

den övriga familjen. De bodde först
i Illinois men kom sedan till lowa,
dår de blev kärnan i en svensk ko-

loni och den plats, som officiellt

blev kallad Wallin.

o Förgånget
Ortens storhetstid år förbi. Ännu
det $orton byggnader i
Wallin. I dag år det endast kYrkan,
prästgården, en åldre byggnad och
namnet på kartan som Påminner
om det Wallin som varit gott om i
Montgomery - och Pagedistrikten'
i lowa.
1956 fanns

John Wallin - ett namn som

änslagit tonen. Förutom Arvid
Wallin, som avled 1948, verkade
där den skicklige musikledaren
Hagbard Brase (1877-1953) från
,

Råda i Skaraborg och den mycket
uppmårksammade konstnären Birger Sandz6n, som var född i Blids-

Kinnevedsborna med son-namn
tog efter ankomsten till Amerika -

berg.

svensklutherska församlingen i

Om Wallin och över tusen andra
svenska ortnamn i USA och Kanada står att låsa i en i USA nyut-

var en ledande Person

iirom

Stanton under många år. Han av-

led 1930.
En av hans söner, Arvid Wallin',
var lärare i musik vid det bekanta'
svenskpråglade BethanY College i
Lindsborg, Kansas. Skolan har
giort sig känd som en kulturbärare
av stora mått och under hela 1900talet har västgötar bokstavligt talat

Ilga ot

-3'o-

o Bok om ortnamn

son Hill nära den kanadensiska
gränsen i staten Washington har en

västgöte som upphov. Berget har
fått namn efter Anders Wilhelm

Fredrickson, född i Dimbo 1846,
och hans son Adolph Zephyrus,
född i Varv 1871.

Fredrickson dä utvandrare till
Amerika 1881, sedan hans hustru
avlidit. Efter en tid i Minnesota
kom han som nybyggare till trakten av Fredrickson Hill. Adolph

reste som fiortonåring till Amerika
med fadern. 1918
kommen bok, "Swedish Plqce- för att förena sig
tog han över den fredricksonska
Names in North America" av Otto j familjens farm i skuggan av FreRobert Landelius. Verket ges ut av' drickson Hill. Han brukade gården
I
Swedish-American Historical So- titt tslz, då han drog sig tiltbaka
I
ciety.
lsom pensionår till Colville. Utvanatt
det
om
bl
a
Boken berättar
I draren från Varv avled 1956.
1.000 meter höga berget FredrickuanrenoNNÅs

I

I Han är idag ensam utövare av sporten i Falköping. , *
I Trots stora framgångar i Sverige, blev bl.a. riks.

i Europa, 19:e man bland 120
startande i EM 1985, iir han ganska okiind på hemmaplan.
f Ulf Ebenhardt från Kinnarp tillhör yppersta
Sverigeeliten i miniracing och siktet är nu inställt
påSM inomhus i Holland i slutet av april. $h-aU.
l' - JaS hoppas att vi skall få råd att åka. ' " ev
måstare 1983, och ute

Miniracing år för många en
För cirka fem år sedan hade
mycket diffus sport. Ofta möts miniracinge4 en egen sektion
man ay uppfattningen att det är inom Falköpings MK, dår Ulf
en något mer utvecklad form av fortfarande är medlem. Idag är

de vanliga

leksaksbilbanorna
som är många grabbars käraste
leksak under uppväxtiren. De illusionerna kommer man snabbt
ur efter en stunds samspråk med
Ulf Ebenhardt och hans pappa
Lars-Åke.
- Den här sporten går inte att
jämföra med de saker som finns
att köpa i leksaksaffårerna, både
våd det gäller de små motorbanorna eller de byggsatser på
radiostyrda bilar som finns, berättar Lars-Äke, som är mekanikern i "Team Ebenhardt".
I miniracing på tävlingsnivå
handlar det om fabriksgrejor som
är specialglorda för sporten. I
Sverige är sporten liten, medan
den är mycket stor på kontinenten.

* I Sverige finns det

två-tre

det bara Kiniiarpsgrabben kvar.

- Då var det mellan 15-20
stycken som höll på. Att sektionen dog ut berodde möst på ledarbrist. De som var med.tävlade
själva nåstan varenda helg och
det fanns ingen som tog tag i sektionsarbetet.

Hjälp från
Falköpings MK
FMK hjälper dock ännu till då
utomlands och tävlar.
Då bidrar man med pengar till-

Ulf åker

sammans med Svenska Bilsport-

förbundet, dit miniracingen hör.

- Det är i och för sig inga
stora summor, men alla bidrag är
vålkomna. Det kostar att resa
och ha bra grejor, berättar meka-

personer som får köpa grpjor till
reducerade priser av de importö- nikern
Lars-Erik.
rer som flrnns, Ulf år en av dessa
I storstäderna är miniracingen
och det håller kostnaderna nere
en stor sport och det är dår de
en del, beråttar Lars-Åke.

UIf Ebenlwrdt sysslar egentli,gen tnte speciellt mycket med, meknnikerjobbet sjöIu
utan-det sköter pappe Lars-Äke. Det ör sorn förare utf iir "stor". Han har en "ipel.u,ppfattnr,ng" som iir en förutsöttning för den hiir spo-rl,en. Ett par rnisstag t, eniöuling så' iir rnan borta frå.n toppstrrden, beröttar t ari-Äke. (Foto: Jargen Gistaosson)

flesta utövaina finns. I

Skara_

borg är Mariestad det starka fästet. Där har man en egen klubb.

tfrop a" pengar som behövs.

Annars hånger man oftast

är mitt stora mål den här Det
så_

79:e man aid
EM i Osterrike

på--som sektion till ortens motor_
klubb.

songen.

,.

Sverige har tre plaiser i
täv_
ulf har lagt beslag på

äåä:*

Det handlar
otta resurser. .
i

. !'ramgångarna på hemmaplan
har gjort att"Ulf fått komma ut på

internationella tävlingar. lgg4

.

Kom han pä 50:e plats bland

Hur man lyckas internationellt
sporten handlar oftast om vilka

resurser man har. Körtekniskt

kan Ulf måta sig med de flesta av
de stora ute i Europa. Skillnaden
är att på kontinenten har man
hela stall som finns bakom l.öraren. Ulf får lita på pappa Lars_
Ake.

I fern är har Ulf kört mtniracingbtlar och framg&ngarna har xnte l&tit urinta på, sig. En 79:e plats t. EM tir den
frömsta framgå.ngen.

- Ja, han sköter allt det

8ångarna.

VM för
3Y.g"h
ravllngarna

buggymodellen.

avgörs i Frankrike
och Italien under sammanlagt tre
veckor.

tek_

7O.0OO

maximala Sju segrar. I år omfat_
tar tävlingen tio deltävlingar, fyra
är avgjorda och Ulf har vunnit
tre och kommit tvåa i den fiärde!

kr i

bara uppehölle

helgen vann han Mariestads Mini_

- Men dit har vi inte råd att

åka. berättar han. Det skulle kos_

ta runt
hälle.

10.000

för tiialingar
i

Ulf är även i år kvalificerad till

niska. Det enda jag gör är att kö_
ra tävlingarna!
Ja, och det gör han bra. Förra

racingklubbs årliga tävling, vil_
ken också ingick i Mellansvenska
Elbilserien. .En serie som Ulf
vann säsongen l9g4-g5 med

Högsäsong

120

startande i VM i Danmark och
var även med vid EM. I {'iol kom
han så lg:e i EM i österrike efter
att ha legat sexa efter kvalom_

kr i bara uppe_

I stället siktar han på EM för
elbilar inomhus i Hoflånd i slutet

av april.

- Jag hoppas kunna

skrapa

Redan i helgen år dock Kinn_
arpsgrabben igång igen. Då gäl_
Ier det en tävling i Nora.

Och nästa helg är det en

. .-.
tvaoagarstävling
i Stockholm.
blir det

.

.

rramträdanden
" "å. l:^T"olanvad han vet. I
rnga

bakhuvudet på far och son Eben_

nardt linns dock möjligheten
art

$:-",' :"..bana
rvroIorstadion,

vid

Fatköpings

-. En utomhusbana är förhål_

,
randevls
enkel att göra. En
grusgrop
och en schaktmaskin är

egentiigen allt som behövs.
Allt

ll". ,Jl ute vid yxhult, såger
.t-ars-Ake.
, En bana i kommunen skulle så_
*:.119u" också kunna höja intres_
set lor sporten.
LARS-UNO OLAUSSON

iiStr- Fi- w

7l lagi

Damklubbar höll kalas

l'l* 6-et. t t

Frö/r,ind,sno,ttu

Dags för
årets folkfest
På fredag kväll går start'

brielssons - Rolf Gabrielsson; 18
Franssonliggn - Berit Fransson;
19 Fredahls - Evert Ahl 20 BPlaget Kättilstorp - Stig Johansson
21 Torrevalla - Carl-Olof Karlsson;22 Frökinds UV-kår - Yngve
Karlsson; 23 Mjölk år livet - Magnus Lagesson; 24 FMK Enduro
Team - Bertil Tell; 25 SPorto Rune Sundh; 26 Ingeglid - Kenneth Johansson; 27 FalbYgdens Elförening - Gunnar Samuelsson; 28
Skidpojka - Rune Johansson; 29
Trä & Bygg II - Lennart Eriksson; 30 Björkängsgatan KinnarP Bengt Georgsson:

skottet för årets "Frökindsnatta" sextimmars'

loppet på skidor På elljusspåret i SlutarP. 71 lag har
anmält sig. Frökindsnatta
har utvecklats till en folk'
fest av format. Vid midnatt
går löparna i mål.

Reid,ar Sanfred,sson spelade dtagspel niir damklubbarna i Slutarp och Kinnarp ord'nad'e kalas'
gemensam julfest för de
mindrJarnen hade På söndagseftermiddagen anordnats av Slutarps- och Kinnarps idrottsföreningaÅas damklubbar. Många små och
stora gäster hade samlats i Lokal
Frökind för att ta tillfället i akt och
dansa ut julen. Till Reidar Sanfredssons dragsPel dansades det

En

flitist ända tills kaffet och saften
?"n a. stora kakfaten kommit

i..-. It g.

Nilsson bjöd På kaffebngdernä och kakor hade bakats
klubb..tt.. egna medlemmar'
"r
Lotterivinster hade skänkts av företaget i de båda samhällena'

Festen fortsatte med Ytterligare
dans och lekar. Tomas Pettersson
Jsade frlm om basketboll i te'cknad

version och tomten gjorde besök
låmnande gottepåsar till alla barn
innan det var

Oa]

gå hem'

Nu föreligger förstås viss oro för
loppet med tanke På vådret' Däiför uppmanar arrangörerna alla
som har möjlighet att hjälPa till
med skottning utefier sPåret idag,

Äk ditt eget
VasaloPP i SlutarP

Åk ditt eget VasaloPP! Även i år
har de to- åk"t i elljussPåret i

Erna Fredriksson, Fritidsnämndens förre ordf., flaggar av "natta"
och nuvarande ordf. Anders Mo-

Slutarp chans att tillryggalägga det

antal mil som

tnd.. resan'och sPrida ut den'
"u.
under många kvällar' Korten finns
i Samuelssofrs och ostlådor kom-

Liksom tidigare år blir det utlott-

69 lag startar

SlutarP'

- Vi vet att

il;t""t

tion om Frökindsnatta'

Här är alla de 71 lagen samt lag-

HembYgdsafton

januari kl' 19'00 i
BildsPel med
Frökind.
Lokal
Torvald Berglund. Lena Arvidsson sjungei CaPs' Servering. Välkomna!
lördag den

ledare lBergslidarna -

25

Kinneveds HembYgdsförening

:

Harald
Karlsson, 2 Sörens Hottentotter' Arne Berger, 3) Alton AB - Björn
Ström, 4 Segerstads Bil&Mek Monica Johansson, 5 Reidars 4 Reidar Sanfredsson, 6 Tryggs
Elektriska - Sven Trygg' 7 Vi tre
- Bengt Johansson; 8 Bjalowas Rolf Wallin; 9 Josefssons - Inge
Josefsson - 10 Haldons Vänner Ove Karl6n.
11 Team Lundh - Ronald

Lundh 12 Trä & Bygg I - Allan

Andersson; 13 Ryninga

-

Ingemar

Wilhelmsson; 14 Pryssanders

-

Anders Pryssander; 15) Angsgafan
- Torbjörn Johansson; 16 Bromsen 4 - Anders Johansson; 17 Ga-

-

Rose-

-

-

Per
Ken-

neth Rehn; 47 Träskruvarna -

.Christer Stenqvist; 48 Björkängsgatan - Roland Ekh; 49 Velinga

Arrangörerna, SlutarPs IF'

ii"ntLa"*" Anders PrYssander'FTI
nfittu.t.a" 63 lag' I torsdagens
åt."ko-*." vi med mer informa-

!

Eriksson; 46 Brorsans gäng

Stånkers - Göran Klasson;

Kinnarps IF och SlutarPs Sam-

hällsförening, hoppas på bra skidföre, och mycket folk som följer åkarna i spåret' NummerlaPPar delas
ut en halvtimme före start i skidstugan.

!!

Lars Stensson; 45) Bo-laget

åusch. Vallningsbod finns i direkt
anslutning till startområdet. Det är
Sport och Fritid i Slutarp som ställer upp med vallningsexPert'

någon eftersläntare så
å;;
råkna med över ?0 lag, säger täv-

Göte Jons-

43 Corona Ekman; 44Grannarna Stefan"Setterberg;

garna omklädningsutrYmme och
På

-

Marie

Kinnarps skola erbjuder delta-

anmält
sOnJagskvallen hade 69 lag
tititt"a.g.ns sextimmars på el-

i

41 Monsun-Tison

son; 42) Ente en chaangs

bärssoppa.

i Fröhindsnatta
"in
ii,i.spår.t

ders Andersson; 37 Nantes - Tore
Bertilsson; 38 Gertssons - Olof
Gertsson; 39 Gyllensvaans Möbler
- Gunnar Klingståhl; 40; KinnarPs
IOGT-NTO - Elof Rehnr

ning av en mängd Priser, det blir
servering vid målområdett värmande brasa och åkarna får blå-

stråckan.

36

Anders Anderssons BYgg - An-

ning till skidstugan.

mer att lottas ut bland dem som åkt

31) Team Sella - Peter "Sella"
Karlgren;.32 Labito - Lars Karlsson; 33 Lövängen - Rolf Andersson; 34 Hassla Gränd. juniorer Ulrika Johansson; 35 Hasqla Gränd

3, seniorer - Gun Palmqvist;

berg finns i spåret för fritidsnämnden. Två spår finns utom cirka 25
meter före varvråkningen i anslut-

VasaloPPsåkarna

åker, men du kan göra flera Pau-

När anmälningstiden gick ut

"

torsdag!

lskogsgänget

'

-

40

Jörgen Lilja;

51 Brödkörarna - Hans Andersson: 52 Familjen "Bull" - Inga Andersson; 53 Stereolaget - Jan Andersson; 54 Sparbanken - Håkan

Uddenstig; 55 Slutarpsmaffian
Seija Sarvanne; 56 Valles team

-

Valdemar Svensson; 57) Fritidsnämnden - Bengt Larsson;. 58)
Akerhillarna - Signe Johansson;

L - Lennart Nyman; 60)
- Margareta Nyberg;
' 61) Gubbar - Christer Kannius;
62 Rajtan Tajtan - Anna NYberg,
63 Slåntarna - Pernilla Hoheisel;
64 Ekboms - Sven Ekbom; 65
Team Halsarp - Christer Johansson; 66 Karlssons - Uno Karlsson;
6? Först eller sist - Ingegerd Johansson; 68) After Dark - Sune
Svedberg; 69 IFK Alvared - Patrik Andersson; ?0 Två + ett - Börje Karlsson; 71 Team Luntragård 59 Fyra

Gummor

Peter Strandh.

FrökindsbIoniätöi'

åt",;sHögilt%H'{tff röåff -åst

till fvan Gustavsson

-(O:!4e!ion:

)eKönno,rp &ter
p& ad,resseuee
Aterinför de gamla ortnam-

i postadresserna. Det vitl
Bengt Kindbom (c) i en riks.
dagsmotion. Postverket ersätter ortnamn med andra adresseringssystem, vägnamn eller
nummer. När det gäller postnen

stationer har en rad namn
försvunnit trots att stationen
Iinns kvarl

Namnet har ersatts med annat

i regel
centralortens exempelvis Skultorp,
Lundsbrunn och Klnnarp.
namn inom kommunen,

Iuan Gustaosson har just fått en blomsterkuast och ett
tacktal au Daniel Abrahamsson. representant för Fröktndsgå,rden.

Vid lördagens ,'anhörigtråff' på Frökindsgården sva-

rade Lena Arvidsson för underhållningen med visor av
signaturen "Caps" och Mårten Frans6n, texter som hon,
sjålv tonsatt.

Bland åhörarna. fanns det

tiil de
udda personligheterna som'
en gång fanns i Falköping
också några som kände

och som Caps skildrar
texter.

i

På senare tid har dock namnet
kunnat behållas. Så har t ex fallet
varit med Vartofta. Det visar att
gamla namnet kan återinföras utan

problem, säger Bengt Kindbom

och vill att tidigare anvånda ortnamn skall återinföras i postadres-

Ivan Gustavsson från Skansen i
Brismene var med bland gästerna
denna gång för att bli avtackad för
sina många år som ordförande i

samrådsgruppen för Frökindsgården, ett förtroende som han innehaft i 12 år. Men, eftersom han vid
årsskiftet lämnade sitt uppdrag
som ledamot av socialnämnden, innebar detta att han åven lämnade
posten som ordförande i samråds-

sina

sen.

Det är nämligen så att samråds_
gruppens ordf skall vara en av so_
cialnåmndens ordinarie ledamöter
som i övrigt består av representanter från föreståndarna, övrig
vårdpersonal samt från pensionä_
rerna.
Samrådsgruppen har ett möte i
kvartalet och diskuterar önskemål
och klagomåI, ordnar med festlig_
heter, utflykter och annat.
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Bara Nissan

Fria reparationero
Jo det ör foktiskt sont. Micro och Cherry hor det

uniko trygghetspoketet
i3 år eller 3.000 mil. .*
'tii-sson
personbilorfri
Övrigo Nisson personbilor
Ovriqo
. .,.',rr;;rr,t:itr;itfi,V.,,!:i.4
fri
service i 3.000 mil. Göller för
86 örs modell.
Kom in sö beröttor vi hur
du gör ditt livs biloffor.
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I
I Nissan Micra. Sveriges bensinsnålaste bit kostar fortfarande
48.500:-.
ca
II
I
I
Bl körn 0,51 l/mil 1.500 mil 3.664 kr (iuli 85).
I
I
I
*
-82MB3OOD '84.500:-84 M B 190
87.800r
-82 Volvo 244 GL
58.700r
I
I
-79MB24oD
I
43.000:i
-83 M B 200
75.900r
-80
Vofvo
343
DL
28.7OOzI
I
"
-81
M8230
69.500r
-83
Nissan
Stanza
I
-79 Saab 99 GL
I
49.700r
32.000r
I
I
-79M8230
58.500r
-84 Nissan Cherry
-79 Granada Com. 31.000r
46.500:I
I
-77
MB23O
46.500r
t
I
-82 Opel Rek. GLE
54.500r
€2 Renault 5lS
31.000r
I
I
-85M8200
96.000r
-79 Opel Rek. Car.
29.500:-72 Renault 4
I
t
6.500r
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
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Bil & Motor AB
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7Ll i Slutarpsspåret
Frökindsnatta - det stora
evenemanget i Slutarps elljusspår körs i år för fjårde
året. 7l lag var anmälda och
massor av folk samlade, en

del för att åka andra för att
bara vara med och ta del av
den stora folkfesten som det
hår motionsloppet år.
Där samlades stora och små på
och vid spåren och kring de två
värmande stockeldsbrasorna som
brann och lyste upp i kvällsmörkret.
Ståmningen var fin och spåren
blev bättre allt eftersom kvällen
led - det blev kyligare mot "nat-

-

Frökindsnatta, med idel ide-

ella sammanslutningar som Slutarps och Kinnarps IF och Slutarps Samhällsförening kräver

nyttig engagemang från arran-

görer och samhällsbor. Men den
binder också samman folket i ett
samhälle, i en bygd.

ir.{l"lt

ftffir,E,l

::'nj;

tröstade när regnet kom men

kvållen i Slutarpsspåren blev en
fin skidkväll och spåren som sagt
bättre efter hand.
IRIS JOHANSSON

6rt- t6"

ta".

För värme inombords

lirTi

Vådret var bättre i år än förra
året då ett riktigt snöovåder slog
till.
tr år var det många som mrss-

Hottentotten Leif Anderssonpå, aiig inför l)an)nNng. Kliidseln uar tnte praktisk men
ilefini,ti.ut uiickte han uppmiirksamhet.

fanns

blåbårssoppa som uppskattades
mycket av de åkande. Klass 8 C
från Kyrkerörsskolan i Falköping
fanns på plats och sålde "hembakat" för att ordna skolresa åt sig.
Vallningshjälp bjöds det också på

- det var den lokala sporthandeln som stod för både arbete
och material. De hade mycket att
göra.

.

Ett begrepp .

"Båsse", kvällens speaker, ropade in de åkande och delade ut
prlser.
Ja, Frökindsnatta har blivit ett
begrepp såväl för Slutarpsborna
som för utsocknes. I Slutarpsspåren trivs och tråffas man och där

kan både nybörjare och vana
åkare få sig "en omgång" vars
omfång de sjålva bestämmer.

Erna Fredriksson, förra fritidsnämndsordföranden, sade när
hon öppnade evenemanget:

{,;t- l'1"Å Fii;F f\i

itTTL:'''i

i

ii'

i'f'

å-t*'ffi;'*
Hottentott uiind"er ryggen
till och ger oallntngsttps
på. köpet. Lei.f Andersson
hade d.etta rtm på, si,n bak"ioo'r...o

,

--.

T oå.

fri.tidsniimndsord,förand.e

-

den för"re

Erna Fred,rtksson och nuuarande And,ers,
Moberg. Inte missar d'e n&got oarclopp päi
skid,or, inte.

F?:s Båsse Johansson skötte snacket och
d.ela.d"e ut priser - hiir till Ulrica i Skogs'
gönget.

Liinet

i*'
ffi

Lördagen den 25 januari 1986
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Fyra

ekonomistuderan-

de ungdomar har på eget
initiativ undersökt skaraborgska företags utlandsetatrleringar. I ett projektarbete har de tittat nårmare på fyra företag i England, nårmare bestämt

Londop: Kinnarps AB,
Ekornes-Ulferts, Ekström
Sweden AB och Skara-

borgsbanken.

Artikeln hårintill är den
första i en serie av fyra och

carl G sjöstedt, försd,ljni.ngschef uid Kinnarps uK Ltd, i sutton, en förort fiII Lon-

författarna heter Tor-

Midnäs,
Ulf
Lindström,
Anders
Sandell
och Olof Jansson.
björn

Som alla såkert vet är
Kinnarps en mycket stor
tillverkare av kontorsmöbler, i själva verket
norra Europas största.
Att de står sig väl i den
svenska konkurrensen år
ju helt klart, men hur lig-

d,on.

Når man etablerar sig i utlan-

det är det kanske viktigast

att
fullkomlig medveten om

man är
och förberedd på de skillnader
som sådana marknader utgör.
Att förhasta sig visar sig oftast
ödesdigert. Det gäller att hitta:
rätt produkt, rått plats, rätt pris
och rått påverkan. Innan man
har lyckats få fram de s.k. fyra
p:na är det en del saker att ta
hänsyn till.

Nåmnas kan geögrafisk4,.kul-

turella, religiösa, juridiska och
demografiksa skillnader. När

siskt mörka och tunga som dominerar.

En viss förändring har dock
skett och man bör nog ge Kinnarps lite av äran för det. Man har
nämligen lyckats introducera det
skandinaviska tänkandet med
ljusa, lätta och ergonomiskt riktiga kontorsmöbler. Detta möbel-

program går under namnet "The
Office Environment". Genom atr
man har lyökats introducera det-

ta nya tänkande har det blivit

möjligt att marknadsföra samma
sortiment på utlandsmarknaden

de stora kunderna får. Grund_
tanken med Kinnarps sortlment
är dock att sälja hela system och
det förstår man när man tittar på
själva produkten och alla dess

kombinationsmöjligheter. Man är
nåmligen på Kinnarps noga med

att ett ev. köp inte skall avgöras
p.g"a. en lokals utseende och
form, utan man vill alltid ha för_
mågan att kunna anpassa sig till

kundens speciella behov och

önskemåI.

Kinnarps distribution är ett tra-

o Marknadsfiiring
I

Hur marknadsför man sig då?
till de flesta andra före-

motsats

tag använder man sig mycket lite
av annonsering och reklam. Man

knyter i stället upp viktiga kontakter och personliga relationer.

Vidare står utställningar av olika
slag för en väldigt stor bit och
man använder sig också av redaktionella tidningsartiklar. För
dessa har man anlitat en speciell
PR-konsult och får på så sätt dra
nytta av ett gediget kunnande.

man går över gränserna?
För att få reda på detta
och mycket annat reste vi

helt enkelt öven till England och besökte Kinnarps där.
t;
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man att varje del
, omfattande

i

slg år mycket

och man förstår då

att en utlandsetablering inte är
gjord i en handvåndning.

o Klassiskt
För att beskriva den engelska

I England är Kinnarps AB representerad av,ett fristående dotterbolag som går under benämningen: Kinnarps U.K Ltd. Detta
företag bildades för ca ett år sedan och fungerar som en agent åt
moderbolaget i Kinnarp. Platsen
för företaget är en liten förortsidyll, som heter Sutton, och ligger
ca fyra mil söder om London.
För att gå in genom dörrarna

marknaden något så märker man

ju fortfarande att det är det klas-

den. Den enda stora skillnaden
egentligen är att man i framtiden
måste tänka internationellt når
man produktutvecklar.

o

Service

Givetvis år Kinnarps intresserade av små enstaka kunder och
ger dem samma fina service som

frakt direkt från Sverige med

ten på potentiella kunder.

egentlig mening segmenlerar sina marknader utan i stället vån-

der sig till hela målpopulationen
är det viktigt att man genom sin
marknadsföring på ett fördelaktigt sätt når så många som möjligt
inom populationen - kontorsmö-

,

;

gister o[ shipping och Guardian
royal exhange assurance.

Det man idag säljer på den :

och beskriva lokalerna i stort,

kan man väl säga att de består av

ledning, administration och en
relativt stor utställningslokal.

:

o Personal

l

nadsföra ell sortiment som än så
länge är relativt fråmmande för

eng;lsmännen.

q.
is arps UK Ltd.
Det första man frågar sig när
w
man får veta att ett företag är
etablerat i ett annät land är nog
i$ - varför? För Kinnarps del finns
d det en ganska naturlig förklaring.
I företagets framtida mål har
$ man preöiserat en viss önskvärd
och för att uppnå denå expansion
na så råcker hemmamarknaden
enkelt inte till. Om man vill
fi helt
behålla sin filosofi och sina mål
$ måste mån söka sig till åndra
ffi marknader. I och med att Kinnl$ arps räknar hela Sverige som sin
i:q hemmamarknad måste steget bli
$ att söka sig utomlands.

ii
i..1

l,.l

,

l

nom ett återförsäljar1ed.

För att få svar på våra frågor
talade vi med Carl G. Sjöstedt,
H som år försäljningschef ior Kinn-

.,r

i

engelska -a.knäden uppgår till
ett värde av 4.5 miljoner pund. ,
vilket motsvarar ca 50 miljoner ili
kronor per år. I Londonområdet :'
har man vid dags datum kommit il:
upp i en marknadsandel på c:a ;
fyra procent. Det får man nog se 'l
som en förhållandcvis höq sillra.
då man som sagt har att mark- :

o Framgångsrik

t.E
h&

.|,

,

att

man har både stora som små
kunder. Som exempel på stora
kunder kan nämnas: Lloyds re- .i

Englandskontoret har ett tretilt tiotal anställda, varav tio stycken
t'{ är försåljare med egna distrikt.
s Dessa är s.k. direktförsäljare vilket innebär att man inte går ige-

il

. Stora kunder
I och med att KinnarPs inte i

belkunder. Detta innebär

fi
.i

last-

bilscontainrar och vidare vra omlastningscentraler ut till den slutliga kunden. Ett enkelt och bra system med relativt korta leveranstider', ca fyra till sex veckor. Denna
förhållandevis snabba leveranstid
är en stor konkurrensfördel i jak-

o Fyra ttptt

Vi kommer bara att
englandsmarknaden.

behandla

Det stora framtida målet är givel

vis att bli mer och mer

ri
,

ac-

cepterad på den engeJska mark-

tträ..r, o"h på så vis öka sina
marknadsandelar. För att beskriva nulägel kort. så har man på

i

.

Kinnarps UK Ltd, trots att man
är relativt ny på marknaden. nått
en god ekonomisk stabilitet. Man
ser ljust på lramtiden.

Kinnarps AB år ju ett företag
som de flesta av oss ofta hör talas
om och vi förmodar därför att ett

visst intresse finns för lrågor
kring dylika företag. Vi hoppas

chauffören för Kinnarps seruxce-bil otd Englandskontoret. Bilen iir en s.k. "Dan" ,
utrustad rned bl a snurrfåtöljer oeh bar. I dennq hrimtas kunder, som sendte Discls

rant i ut stiil Int ng s h.all e n.

att vi gett er läsare lite ny information som i och för sig är väldigt
allmån men ändå ur en annorlunda synvikel. Nästa artikel kom-

mer att handla om EkornesUlferts, som också är ett betydande skaraborgsföretag.

,
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IFRö](IN,D
Hembygdsafton
i Kinneved

i "Frökind,snutta,"
Lag 73 Valleboa åkte
flest varv 44 i Frökindsnatmotionsskidarranta
gemanget som gick på fredagskvällen under sex timmar i elljusspåret i Slutarp. Det blev en verklig
folkfest, som FT beråttade
om i lördagens tidning.

Sammanlagt åktes 2.155
varv av de 71 deltagande
lagen. Det motsvarar 4.956
kilometer.
Valleboa var som sagt bäst, sen
följde Segerstads Bil & Mek med
42 och Sterolaget med 40 varv.
IIår är resultaten för de 71 lagen:
Bergs(g)lidarna 33, Sörens Hottentotter 35, Alton AB 23, Segerstads Bil & Mek. 42, Rediars 4 37,

6 *åå,-c,l_

--Tri?
SITTUERSIRANIIS
HERRFRISERII{G
Klnnarp
stängt 10.2-14.2
Tel. 0515/334 55

Kinneveds

Tryggs Elektriska 22, Vi tre 37,
Bjalowas 27, Josefssons 37, Haldons Vänner 36, Team Lundh 33,
Trä & Bygg I.30, Ryninga 28, Prys-

26, Monsun-Tison 35. Ente

sanders 33, Angsgatan 19, Bromseri 4 36, Gabrielssons 34, Franssons Ligan 21, Fredahls 32, BPlaget Kättilstorp 35, Torrevalla 38,
Frökinds UV-kår 31, Mjölk är livet
31, FMK Enduro Team 36, Sporto
31, Ingeglid 27, Falbygdens Elför-

jen"Bull" 22, Stereolaget 40, Spar-

ening 30, Skidpöjka 33, Trå &

Möbler 32, Kinnarps IOGT-NTO
en

chaangsl!! 38, Corona 30, Grannarna 30, Bo-laget 25. Brorsons gäng
19, Träskruvarna 28. Björkängsgatan 31, Velinga Stånkers 30, Skogsgänget 26, Brödkörarna 27, Famil-

banken 31, Slutarpsmaffian

24,

Valles Team 35, Fritidsnämnden

$, Åkerhillarna 23, Fyra L

24,

Gummor 24, Gubbar 32, Rajtan
Tajtan 26, Släntarna 23, Ekboms

Bygg II'27, Björkångsgatan Kinnarp 26, Team Sella 32, Labito 36,
Lövängen 31, Hassla Gränd, junio-

31, Team Halsarp 29, Karlssons 29,

rer 24, Hassla Gränd 3, seniorer 32,
Anders Anderssons.Bygg 25, Nantes 35, Gertssons 24, Gyllensvaans

den 29, Valleboa 44.

Ililstgö af"lb

Först eller sist 34, After Dark 30,
IFK Alvared 36, Team Lunnagår-

olhp

å år smöe:

medalj

"Gesott)' få,
Gäster från' Sa.-!I
Bengt Ågren, "seriemakare" och Lars'Äke

[agerensning

Handarbetsväv (samtl sorter)

Lagtell, ny generalsekrete'
rare, blir Svenska Fotbollförbundets representanter
når västgötafotbollen i eftermiddag håller sitt di'
striktsmöte i Skövde.

Brod6rgarn (DMC moulin6,

Luna, Lin- öch

Perlglarn)
bortslumpas.
Fårgad frans från 1:-/met'

Herrkottor billigt.
Klännlngar, litet antal
storl. från 90:-.

i

små

l(innarus Manufaklul
Tel 0515/331

34

lfinnarus s[ail(öp

"Lågptis[uliken"
Aflären på utökning nu även
npd videouthYrning.
Öppet: Månd-fred 10-19
Lörd-sönd 10-14
oBs 21210-17
Tel:0515/331 07

De båda gäslerna kommer bl'a.
att informera om svensk fotboll inför 1986 samt naturligtvis om id6produkten "Fotboll 90" som innehåller en del omdiskuterat material.

Vid distritksmötet kommer

som

vanligt en hel del utmärkelse att
delas ut till förtjänta personer inom

Gustaa Gustatssson, Slut-

orys IF
får ViistergötlanÅs Fotbollförbund,s
för'tj iinstn,edalj

i.

gulil.

våstgötafotbollen.

Därvid kommer bl.a.
Gustavsson, Slutarps

Gustav

IF att få ta

emot Våstergötlands Fotbollförbunds förtjånstmedalj i guld.

Svenska Fotbollförbundets förtjänsttecken i silver kommer att utdelas till bl.a Lennart Björklund,
Larvs FK, Karl-Fredrik Pettersson, Blidsbergs IK och Thorild
Carl6n, Korsberga IUF.
Det år alltså fyia verkliga veteraner inom fotbollen som finns med

bland de hyllade vid mötet idag.
En kvartett ungdomar, dåribland

IFK

Falköpings Magnus Henriksson, kommer att tilldelas 1985 års

stipendium

ur Karl-Axel

Rosan-

ders fond för våstgötafotbollen. Stipendiet utgöres av ett resestipendium på 500 kronor samt diplom.

Våstergötlands fotbollförbunds
årmöte brukar vara en välbesökt
och vålregisserad tillställning. Säkert blir fallet så åven i år, när föreningsombuden samlal i Helenaskolans aula

för

förhandlingar

och därefter flyttar över till kamratmåitid på Hotell Billingen.

hembygdsförening

anordnade på lördagskvällen en
hembygdsafton i lokal Frökind.
Efter välkomsthålsning av föreningens ordförande, Rune Lennartsson, visade Thorvald Berglund ett bildspel om löjfiske i Vänern. Dårefter serverades keiffe
och smörgåsar. Sedan sjöng och
reciterade Lena Arvidsson dikter
av Paridon Sahlberg, alias Caps,
vilka hon själv tonsatt.
Thorvald Berglund återkom se-

dan med ytterligare ett bildspel

som visade årstidernas växlingar.

De medverkande bjöd på ett fint
program som tyvärr endast ett trettiotal närvarande fick uppleva.
Ordföranden meddelade att föreningens årsmöte år planerat att
åga rum i början av mars månad.
Då kommer Ingvar Kjörck att medverka.

I
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Kla ornbud,str äff i Kin'ruafg

Oppet Hus i Kinneved

ss

Under tre onsdagaf, den'S'februari, 5 mars och 9 april, kommer
det att ordnas "Oppet hus"-kvällar
församlingshemmet i Kinneved.
Församlingens olika verksamhets-

i

Frökinds Hem och Skolaförening inbjöd nYligen
samtliga klassombud och '
lårare till en klassombuds'
träff. Föreningens ordfö'
rande Håkan' Arnesson
hålsade samtliga välkomna
och då särskilt kvällens

grupper kommer att turas om att
vara värdar. Imorgon är det ky.rkokörens medlemmar, som hälsar alla välkomna till "Öppet hus".
Sånggruppen "Framsikt" medverkar. Det är fyra flickor från Floby,
- Grolanda som sjunger och spelar.

huvudtalare Polisman
Conny Runessonr som
skulle tala om sitt arbete i

öpprr

skolorna.
Conny är säkert en "suPerkändis" bland kommunens skolbarn
och unqdomar. Genom sina besök i

skolorå har han blivit kånd och

omtyckt. Själv ser han mYcket Positivt på den här biten av sitt arbete. Kånske låter det tråkigt att tala
om "lag och rått" i årskurs 4, men
ineen eller få kan väl som ConnY
taia om allvarliga saker På ett så
humoristiskt och medrYckande
sätt, att det sitter kvar i minnet På
åhörarna'

o Snatteri
I undervisningen med fYrorna
tas förstås snatteriet upp. Vidare
behandlas videovåldet och inte
minst mobbingen, som

före-

kommer överallt' Runesson Pekade också På att det är vi som vux-

na, som måste föregå med gott exempel. Barn gör inte som vi säger'
De-gör som vi gör. Nog så tänkvårt.

.

C

onny Runesson, huuudtalare uid' klassombud'ströffen'

t ifroin^on,

flred

Lena Hoheisel

och ord'förand'en

i Kinneveds

församlingshem onsd. d. 5 febr.

i Hem

kl. 18.
Sånggruppen "FRAM-

och Skola Hå'kan Ant'esson'

,

samverkansgrupp mot brott, som
bildats av bl.a. köpmännen, Hem

och Skola, Hyresgåstföreningen.

Kaffeservering från
ens om att rent kvalitetsmässigf,, så

år maten bra' Från föräldrahåll uttrvcktes dock önskemål om att in-

SIKT" kl. 19.30.
Välkomna till samvaro i

föra s.k. "karottsystem", dår ele-

trivsam miljöl

verna tar sig mat sjålva vid borden.

Den här gruppen har som målsätt- På så sätt blev kanske miljön i matning att förutsättningslöst gå in för
salen mera hemlik, och eleverna
att gOra nytta. Som ett led i att en- skulle förhoppningsvis äta med
gagera skoleleverna går man nu ut
bättre aptit.
åå ." teckningstävling med motSlutliien tackade huvudklassomtot: snatteri är stöld'
budet Lena Hoheisel för visat in-

tresse och uttrYckte sin förhoPP-

I Skolmaten

En annan fråga som togs upp på
klassombudstråffen, var ä"ti'.iti"t

ning om att det som behandlats unde" kt'allen skulle föras vidare ut i
klasserna. via klassombuden på

;;h iv så.omdiskutåra-

il;;;;"

kommande föläldra:röten'

de skolmaten. Samtliga var överrr
,.

l"l g{,-(:/j:- i3
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Opptt hus i Kirtneaed

Normer

Vi vuxna måste ställa krav och
ha normer. Det är oerhört viktigt

för barnen att komma rätt

från
börian. Glädiande nog kunde också bontty Runesson konstatera att
.ttitua." i samhället gentemot poliarbete har föränd=.n-och deras under de senaste
rats till det bättre

.ttttttttttt--t

t FOTBOLL I
lcnuqrnlinncs-- .
I5iiön'ffi"-"*-

\lllts,:-,*

åren.

o Samverkan
Slutligen berörde han också den

på'

io'od'" för und'erhå'llnt'nsen
ffiilrro*rti
"Oppet-h'us" -rcttatten i' kinnetseds församlingsförsta

6[z--66'

hem.

Kinneveds nYa och trivsamma
församlingshem hölls nYligen den
iårrt. .u-flut" under våren återLo--.nd" "ÖPpethuskvällar"'
Meningen är att församlingshemmet vid dessa tillfållen ska vara öpoet för samvaro och kaffedrickning

I

mellan kl 18 och 2l' En fast ProEramtid är också insatt kl' 19'30'

Fö.rtrrrling.tt" olika verksamhetsatt
Erenar kommer att turas om
dessa tillfällen'

*rrrr"ueds kYrkokör stod denna

oremiärkvall för värdskapet' Trots
åLi Jarig" vädret hade ett 40-tal
Dersoner samlats.

'-Fo, p.og."*met svarade sångg*pp"tt "Framsikt" .to- bl_t!åt^]I
Ää Joh.'"ton; Åsa
iääh

Carlsson och Äsa Höök' För acko-narriutnattg På Piano svarade
Karin NYström. Det blev ett
mycket uPPskattat Program' FIicko-a u.i väl samsjungna och hade en trevlig rePertoar' Här fanns

plats för både afrikanska sånger'
negro spirituals och folkvisor m'm'
nriuto&nojt.tvartett lpelade bl'a
Swing low.

DeJsutom förekom under kvällen osalmsång ur tillägg 82' Som
avslutning hölls aftonbön av P-ro-

sten Uno Må*ensson' Nåsta "OPoet hus" hålls den 5 mars och det
å. b... att önska att fler söker sig
till och får vara med om den hår
sortens trevliga samvaro'
E-L T
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i"ra värdar vid

HUs
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Viilkiind trio ger

J ohan,

6, knaffiitttä*p"n

måndagskon{ert

Wgbranr.ec-trion som spelar

i

Kinneved.s församlings-

hempå,m&ndng.
På måndag kvåll ger WYbra-

niec-trion konsert i Kinneveds nya församlingshem i
Kinnarp. Arrangörer är Falköpings kulturnämnd, Orkesterföreningen och Musik i
Våst.

Wybraniec-trion gör nu faktiskt

sitt tredje framträdande i Falkö-

utbildade på Musikhögskolan i Göteborg. De har även varit ett år i
USA för ensemblestudier på inbju'
dan av ingen mindre än världsberömda LaSalle-kvartetten.
De båda stråkmusikanterna år
medlemmar i Göteborgs SYmfoniker men alla tre triomedlemmarna
är fast beslutna att arbeta hårt för

pinq. Första konserten ägde rum

tta," g*pp"t, studerade På Musikhögskolan i Gtiteborg. Senast hörde vi Wybraniec-trion sPela Beethoven tillsammans med FalköPings

orkesterförening.

Det blir alltså musik för violin,
cello och piano och med sig i bagaget har trion verk av välkända och
ålskade tonsättare som Mozart,
Beethoven, Schubert och Mendelssohn, men även av lite mindre vanliga, som dansken Maegaard, de.
Frumerie och Maurice Ravel.
De tre musikerna - Christian
Einarson på Piano samt bröderna
Wojtek och Gregor WYbraniec På
violin resp. cello - är alla diplom-,

fllusilt
att etablera sig som ensemble

stjårnhimlen.
Deras såkra, mogna och virtousa
spel placerar dem utan vidare som
en av de allra intressantaste bland
trios i dag.
Arrangörerna glädjer sig åt att

kunna bjuda invånarna i SlutarPKinnarp - och givetvis alla musikintresserade i kommunen - denna
högklässiga konsert. Det är bara
att hoppas att mångä lYssnare sluter upp i Kinneveds församlings-

-

hem på måndag'

riSL-at-

Arsmöte i tr(innarps
Eftersom valberedningen gjort
ett gott arbete blev det ett snabbt
och smidigt årsmöte. Här, några

utdrag ur valen:
Styrelsen helt intakt från i fiol
d v s: Ordf Gösta Andersso.r; ,ri"u
ordf Tord Torstensson; kassör Ar-

ne Lundgren; sekr Barne Svens-

son; vice sekr Tomas Karlsson; le_

damöter Uno Carlsson och Kent
Bengtsson.

Lagledare: Berne

Svensson,

Lars Westerberg, Roland Moberg,
Elsie And6rsson och Marie Johanison. Ny tränare, Jan Elf.

På

den internationella

IF

6
nlz'rb'

Ungdomssektionen: Ordf To-

mas Westerberg, sekr Ann-Christin Rehn.
Lagledare o tränare: P 8 Tomas
Rehn, Rolf Anderssonl. p 10; To-

mas Carlsson, Mats

Johansson,

Jan-Olof Johansson. P 12: Bennv
Olausson, Urban Weste"bå"e. i
14: Tord Torstensson, Bo Jof,ansson, vakant. P 16: Evert Ahl, Roland Moberg, Anders Ek. F 10:

Lars-Ake Knutsson, Tina Eckerlid.
F 14: Ann-Marie Persson, Birgitta
Silferstrand, Gunilla Westerberg.

Hiir.skjuts d,et priele med luftgeucir i Kinnarp ars sport:lousleiliga ungclonar: fr.u. Johan KqrlssonTil tWit*"t
Larsson (11) och Johan Hoheisel (g å.r). Hans Görans_
son överaalcar d,et hela,

Det var Kinneveds skytteförSportlovsaktiviteterna har varit
många under veckan. I Kinnarp ening, en klubb med 100-talet aktiknäppte Johan, 6 år, en lampa va skyttar, som hår ordnade
med ett perfekt skott från luftgevä- prickskytte för de sportlovslediga i
ret på tisdagen. En skyttepresta- källaren till pensionärslägenhetertion som lovar mera!
na.
Nu ska vi med en gång säga att!
r^ ----^
\r^r:^ir-,,-r^
-e ----^ sa
vaq Jag Kunoe se
var oe
unga
:
;
oet Dara var pe skoj och mlsstag
_r_._..__-_-1..,.
';':---' skyttarna
duktiga den här dan. De
,
.;'
oet nar. Egenillgen skulle Johan, :,-_ __...___.e . ,
IrcK ta emor'
precis som de a,id.. ,.,ng. skyttar-, :X:Jlt^"t::-'avrorna
na, tralla tavlan tlo meter bort men
,;
.
^
r

jl'i'-.nll'' -, *:"

::i
lT nu
vao oet'
-q::9:"
var' se det blev lamphvte'

;

DncK aul,sa, uel Dllr lor KluDDen
att ta vara på det här pricksäkrai
.

intresset for att slå. soiby-od"tbergs skytteförening i framtiden.

Vi skrev om deras luftgevårsskytte
för sportlovslediga i tisdagens FT.
Kinneveds skytteförening sysslar
förutom med luftgevärsskytte ock-

Damklubben
jobbade

så med skjutning r4e.d salongsgevär och mauser. beråttar ledaren

ihop I5.OOO
Kinnarps IF:s Damklubb har
hållit årsmöte.
Från årets verksamhet kan nämnas att medlemmarna bland annat
har gjort ett studiebesök hos Altons
och åven i övrigt haft många trevliga sammankomster. Damklubben

har lyckats arbeta ihop

15.000

kr

Styrelsen för damklubben under
fick följande utseende: Ordf.
Ruth Johansson (omval) v. ordf.
Gun-Britt Westerberg (nyval) sekr.
Berit Sontag (nyval) v. sekr. Berit
1986

Ek (omval) kassör Barbro

gren (omval).
som skänkts

Wing-

till Ungdomssektionen

inom Kinnarps IF.

Korv och dricka har

också

skånkts till Ungdomssektionens av-

slutnin8sfest.

_

Pappersinsamling
I dag är det pappersinsamling i
Slutarp och Kinnarp. Buntar kan i
vanlig ordning placeras utanför
fastigheterna undär dltermiddagen.

för

sportlovsaktiviteten, Lars Gö-

!.ansson.

,

Årsmöte med Kinnevedd
CKF
Vid Kinneveds CKF-avdelnings
årsmöte omvaldes styrelsen och
suppleanter. Ordf. år Ingrid Olsson, v. ordf. Inga Lrsson, sekr. Ka_

rin Hjortsäter, v. sekr. Birgit Göransson, kassör Birgitta Lagerstrand, bitr. kassör Barbro Andersson.

Av

verksamhetsberåttelsen

framgår att avdelningen har 50
medlemmar. Under lg85 har ar-

rangerats valborgsmässofirande
och tipspromenad tillsammans ined

Centern. Ett besök har gjorts hos
keramikerna Gerde, Trollsäter.

Bjurum. Auktion på blomskott och
perenna växter har varit inslag på
ett par möten.

Första söndagen i advent bjöd
avd. på trtaditionellt kyrkkaffe i år
för första gången i Kiqggveds nya
församlingshem. MedlEnimar från
CKF har vävt löpare, vilka skånkts
till församlingshemmet. _

Efter förhandlingarna hölls

ge-

mensamt med Centern och CUF
samkvåm med kaffe, lotterier och

bingo'

ffgå-öå- i6

lrg{,,'rtu"ii€

NedskräPning
polisanmäld
KriminalPolisen i FalköPing
har fått anmålan om nedskråP'

i naturen vid våg 46 utanlÖr
KiÅutP. Någon har kastat ut

ning

fv.u pat"t innehållande hushålls.äpoi, ntu"a annat tomma mjölkkartonger, tidningar m'm'

I

en av Påsarna fanns en namn.å man har därför god

"tiL"it att
-ojtigtt"t

sPåra den som kas'

tade soPorna.
Neds-kraPning av det här slaget

faller under naturvårdslagen'
Sitaff"t år böter och i grövre fall
fängelse uPP

till

sex månader'
-o-

t?94-eÅ."/8
5 000 till KinnarP
Vid måndagens dragning i Penninglotteriet utföll 5 000 kr På en
lottsedel såld i Kinnarps Centrum!,ivs i Kinnarp. Lottseden hade
nummer 57266.

Kinneveds
Skytteförening
håller torsdagen den

2712

klockan 19.30 årsmöte på pensionatet i Kinnarp. Medlemmar möt

upp. t i'#G

Ur tT-lässet 1936
Fridlysning av elektriska
ledningar
Med anledning aV att Slutarps el.

distributionsförening erhållit tillstånd att framdraga och till den 13

febr.

1960 nyttja elektriska högfrån Backgården till Tångaberg, Kinneveds

spänningsledningar

socken, från Mönarp i samma
socken till Rogerstorp i Luttra
socken och från Fåglagården till

Skövdesgården i samma socken,
har Kungl. Maj:t förordnät att des-

sa ledningar må åtnjuta

samma

råttsliga skydd som tillkommer statens elektriska ledningar.

PÅPET(ANDE ONT
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Lönsstyrelsen på,pekar att Kinnarps oerksamhet litper utan tillst&nd. Företaget höud,ar d'ock att naturt&rilsenheten
tar till en qlltför hård, skrioning.
a.

Länsstyrelsen påpekar för Kinnarps att företagets

verksamhet löper utan tillstånd enligt miljöskyddslagen.

Förbrukningen av färg och lack är tio gånger hög-

re ån gällande undre gräns för tillståndsplikt!

Företaget förbrukar drygt 100 liter lack i timmen
under produktionstiden som idag år tvåskift.
Men länsstyrelsens naturyårdsenhet tar till för
hård skrivnirig och är dessutom inte sanningsenlig,
säger Kinnarps företrådare.

-söd8-

relsen tar

ö

utan milj ötiltstånd
verksamhet
Kirurarps
-.'i.N)
l't8t

Lånsstyrelsen inspekterade Kinnarps Kontorsmöblers stora fabriksanlåggning i början av februari och konstaterade' i
sin rapport att företagets
verksamhet löpte utan vederbörligt tillstånd enligt
miljöskyddslagen.

Kinnarps hade en förbrukning
av fårg och lack, som är tio gånger
högre ån gållande undre förbrukningsgräns för tillståndsplikt!

Dessutom hade en överenskommen layout över fabriken inte sänts

in till lånsstyrelsen inom föreskriven tid.

- Det är en hårö skrivning och

dessutom inte riktig. Vi har tidigare fått länsstyrelsens besked om att
vi kan vänta med att söka tillstånd
enligt miljöskyddslagen när vi giort

installationer av nya lackmaskiner
och då för hela anläggningen, säger Bernt Bertilsson.
Han säger också att layout skickats in före den angivna tidpunkten
till länsstyrelsen och att han påpekat detta för naturvårdsenheten,

som företog inspektionen den

o

Okad produktion

- Det år sant att vi ökat produktionen men vi har inte gjort några
nya installationer och man medger
vid länsstyrelsen att skrivningen är
för hård och tilltagen i överkant,
säger Bernt Bertilsson.
Kinnarps har f.n. 400 anställda
och verksamheten år i tvåskift.

Man förbrukar drygt 100 liter lack i
timmen.

l?8a-{,å.:åj

Vi hade fel
om Kinnarps!
- Förlåt Kinnardb! Jag
hade fel, Ni handlar och
har handlat i god tro och
efter de riktlinjer

som

överenskommits om tidigare med min företrädare.

Den byråingenjör vid
lånsstyrelsens naturvårdsenhet som den 4 februari i

4

februari.

år inspekterade Kinnarps han haft fel och missför-

Kontorsmöblers fabriksan- stått på flera punkter.
låggning och lämnade en
Kinnarps sköter sin
"saltad" rapport, gör idag verksamhet väl och har
avbön. fått en ny, korrigerad och
Kinnarps ledning reage- modifierad inspektionsraprade omedelbart på den port.
negativa rapporten. Byråingenjören fick medge att

-sid3-

o

Egna id6er

När den senaste utbyggnaden är
klar
under innevarande år för
'montering och lagring frigörs ytor,

där företaget planerar

installera

nya maskiner. Dessa blir av en helt

ny typ som snålar med

lackåt-

gången och därmed kan utsläppen

Hur dessa maskiner
fungerar vill Kinnarps inte avslöja
utan behåller som en affärshemlighet eftersom vissa förbättringar
bygger på"egna id6er.
I det sammanhanget och under
1986 avser Kinnarps att gå in till
begränsas;

länsstyrelsen med en ansökan om
tillstånd för hela verksamheten enligt miljöskyddslagen.

o Spillolja
Kinnarps använder spillolja som
smörjmedel i briketteringsanlågg-

ningen bl.a. och det tycker länsstyrelsen inte om. Spillolja är att
betrakta som miljöfarligt avfall och
olämpligt att anvånda för framställ-

ning av briketter för fastbränsleeldning.

ULLANORDMARK

Lördagen den22 februari 1986

Förlåt KinnarPs' jag
var för het på gröten. Ni
handlar och har handlat i
god tro och efter de riktlinjer som fiiretaget kom'
mit överens med min fö'

tig. Företaget är informerat om
att tillstånd för verksamheten

reträdare om.

Han har nu sånt över en nY inspektionsraPPort till KinnarPs'
dår vissa saker rättats till eller
fått en mildare skrivning.
'- Företaget använder inte
spillolja i framställningen av briketter, säger han. SPilloljan an-

-

Den relativt nyanställbyråingenjören vid
länsstyrelsens natur'
vårdsenhet beklagar inför FT/VB att han i viss
mån "saltat" sin insPek'
tionsrapport från .besöket
vid Kinnarps Kontors'
möbler den 4 februari i

de

ar.

kråvs endast om en åndring av
lackeringen skall göras. Någon

sådan ändring har inte giorts, säger byråingenjören.

o Ny rapport

Kinnarps har begärt att
mentera torsdagens artikel

komPå

missförstånd och bristande kän-

följande sätt:

taget.

Kinnarps inte följde myndigheternas anvisningar betr. utsläPP

nedom om tidigare kontakter
mellan länsstyrelsen och föreFaktum kvarstår dock att företaget förbrukar ansenliga mängder färg och lack - tio gånger
högre än gällande undre förbruk-

ningsgräns för' tillstån{splikt.

Kinnarps verksamhet har startat
långt innan nya lagen stiftades På

detta område så det fanns inga
krav på företaget att söka tillstånd! Men någon nYinstallation
av fler lacklines har företaget inte giort. I'stället har företaget när orderstocken ökat - infört
tvåskift och nyanställt personal'

.

"Ett stort upplagt rePortage
giorde antydningar att vi På
mm.

Vi på Kinnarps anser att vi inte
har giort några fel eller olagligheter. Orsaken till att detta kommit
upp var en rapport till oss efter
att tjänstemån från länsstyrelsen
varit här på besök. KoPia går då
på denna rapport till kommunen'

Efter att rapporten kommit till
kommunen år den offentlig handling och kommer bl.a. till tidningars kånnedom.

Bakgrunden till dessa skrivel-

ser är följande:

Under

Tveksamt

I oktober 1984 blev-företaget
informerat av lånsstyrelsens. naturvårdsenhet att det numera råder förbud att ändra tillståndspliktig inrättrung utan att först
meddelas tillstånd enligt miljöskyddilagen.
- Det är tveksamt om den

produktionsökning företaget ge-

nomfört kan anses PrövningsPlik-

Maskis t

Kt'i;å'$'

På lördagskvällen

oå*''s
anordnade

Kinnarps IOGT-NTO-förening en

lyckad maskerad i konditoriets

festsal. Ett 60tal deltagare välkomnadei av Bengt "Bellman" och

Gun "Tant Grön" Klingstedt sonn
hade lagt ner ett enastående arbete som festarrangörer.

transportband till briketteringen.
Spilloljan tillförs alltså inte förbränningen.
Företaget anklagades också för

att inte ha skickat över

laYout
över anlåggningen. Det har man
gjort. Det skedde den 25 februari
förra året.

Kinnarps har förklarat att man

under innevarande år tänker
låmna in en ansökan om tillstånd
för hela verksamheten enligt miljöskyddslagen.

o

Sköter sig

Företaget har aldrig försökt
komma undan ansvar för sin pro-

duktion. Det vill byråringenjören
nu understryka sedan företaget
med all rätt kraftigt protesterat
mot den tidigare inspektionsrapporten, som publicerades i denna
tidning i torsdags.

Nu kan emellertid

företaget

lugnt ta del av en ny, korrigerad
och modifierad rapport.

T]LLANORDMARK

Ifinnarps förklarar

Henry och Assar Jarlsson vid

Rapporten byggde delvis På

vänds endast som smörjmedel i

1984

var tjänstemän hår

och tittade på fabriken och skrev
även då en rapport. I denna skul-

le vi före januari

1985 lämna in
årsförbrukningar på alla lacker
och lösningsmedel samt göra en

layout över fabriken med ut-

släpp. Allt detta är giort och i föreskriven tid. Layouten har man
däremot inte hittat på länsstyrelsen förrän nu. Vi har meddelat
att den skickats för ett år sedan.

Vid detta tillfälle under

1984'

var det aktuellt med att installera
en ny lackeringsutrustning. Det
var en av orsakerna till ätt länsstyrelsen var här och vid detta
tillfälle slogs fast att vi skulle ansöka om tillstånd när den nya anlåggningen skulle anskaffas. För-

beredelser gjordes också med
bl.a. annonsering i FT för information till omkringboende och
myndigheter. Med särskild kallelse till länsstyrelse och hälsovårdsnämnd. Mötet utlystes att
ske på Kinnarps den 11 dec. kl.
18.00.

Vid mötet fanns
Rolf Asplund,

närvarande

hälsovårdsnämn-

den, Bernt Beitilsson för Kinnarps och 2 personer från Beckers
Lack. Lånsstyrelsen anmälde
förhinder. Från övriga, exemPel-

vis närboende, fanns ingen när-

varande. Inga

anmärkningar
kom fram utan ärendet skulle inlåmnas till lånsstyrelsens natur-

vårdsenhet

för sedvanlig

Pröv-

ning och tillståndsgivning.

Emellertid visade det sig vara
omöjligt att få plats med denna
anlåggning, så hela Projektet lades på framtiden.

Av denna anledning har ett
nytt tillstånd ej varit aktuellt att

Programmet bestod av lekar, allVidare bjöds det på
förtäring.

och mycken fantasi för att åstad-

så,ng och dans.

komma alla fantastiska masker.
Första pris gick till Matador (Hå-

Bland ett 50-tal maskerade återfanns en rad.fantasifulla dräkter toreadorer, mexikanare, troll,

kan Silvander) och andra pris till

clowner, carmencitor, indianer,

John Blund o.s.v. Ja, det hade såkert gått åt många arbetstimmar

John Blund (John Carlsson)

Det var första.maskeraden som
anordnades av Kinnarps IOGTNTO och deltagarna hoppas på
repris nästa år.

söka, eftersorn fabriken med be-

fintlig verksamhet funnits långt

innan lagen.om tillstånd kom till.
Enligt övergångsbeståmmelser i

miljöskyddslagen "Gamla fabr!
ker eller inråttningar är emeller-

tid inte underkastade tillståndsplikt eller anmälningsPlikt, så
länge anläggningen eller dess
drift inte ändras." Detta

medde-

lades muntligt av lånsstYrelsens
representant 1984.
Under besöket i år hade den
person som giorde insPektionen
1984 slutat och en helt nY kommit
in, varlör man kanske inte riktigt
visste vad som tidigare sagts.
Problemet är i grunden en raPport från länsstyrelsen som varit
behäftad med en rad fel och brister, där vi på varje punkt kan visa att något fel från vår sida inte
begåtts. Vi har oförskyllt framställts i en dålig dager i tidningsartikeln.
Under dagen har en ny revide-

rad rapport inkommit från lansstyrelsen, där man ändrat de felaktiga avsnitten.
Avsikten år att under 1986 lämna in en ansökan om Prövningstillstånd till naturvårdsenheten
för hela verksamheten, för att

undvika framtida liknande Problem."

Kinneveds

"'lFt'
Församlingshem

öpper nus
onsdagen den 5 mars. Servering från kl. 18.00.
Kl. 19.00 kvällens gäster:

Helena och Bengt Larsson,

Berg. Glimtar lrån en resa
till Sydafrika.
Välkommen

til

samlingshem.

ditt eget för-

Kinnarp. Slutarp

-o
,tgd-cå-J5
Kinneaed
Offerviljan är stor

i småförsamlingarna

Når det så här års år dags att
liimna in årsstatistik ifrån alla församlingar i de olika pastoraten,
kan än en gång konstateras att de
mindre församlingarna på ett beundransvärt sätt slår vakt om sin

kyrka och dess gudstjånster

och

övriga aktiviteter.

Inte minst kan detta avlåsas i
kollektsiffrorna. Sålunda gav man
under 1985 i Börstigs församlini
16.355 kr vilket är 7L,73 per innevånare. I Brismene församling med
sina 122 inv. var motsvarande siffror 8.954 kr eller 73:?9/inv. och i
Vårkumla försarnling, den minsta i
Kinneveds pastorat, gav man inte
mindre ån 10.215 kr vilket år
91:20/inv.

I

moderförsamlingen, Kinneved,

Falbygdens Idrottsförbund

i söndags årsmöte' StYrelseoch revisionsberättelserna förehade

drogs och godkändes. StYrelsen

full och tacksam

an-

svarsfrihet.
omvaldes Evert Classon, Broddetorp. Av avgående stYrelseledamöter omvaldes Cläs Ottergren, Floby och Georg Johansson, Luttra samt nyvaldes Verner
Lundin, Slutarp.

Till ordf.

FRAMCÅTTGSRII(%

BARNGYMI\ASTII(
Maria Axelsson,

Falköpings

IOGT-NTO, biträdd av Jenny
Carisson, har även i år fortsatt med

gymnastiksal.

eningens regi.

ledarna att hålla samman gruppen.
På vår bild ser vi en grupp av de
unga deltagarna, tillsammans med
sina ledare, plåtade på gymnastik-

sin barngymnastik i juniorför-

Det är många småtjejer som nu
är med om att gymnastisera och
som var med liv och lust går in för
sina uppgifter. Kullerbyttorna av-

GARIIERIIBEB
in och uwändigt

Il:asortering
Prima
Hyllor per st.

från237r
från 355r
från 36:-

-

-1

I ,*,".

Styrelsen beslöt tilldela Grolanda
IF mästerskapet i terrång. Kinnarp
i allm. idrott och ev. cykel, i skidor
1937 ev. Broddetorp eller Kinnarp.
Styrålsen konstituerade sig på

prlser.

följande sätt: Clas Ottergren v.
ordf., Holger Furås, sekr., Georg

lG
I

!

n"rner i många orir.t !
kvalitder till verkligt låga i

I l(lnnarus lflanufaktut
I

c---

Kinneveds Hembygdsförenlng
Ärsmöte 11 mars 19.00 i Lokal

arr-f,lea

Brodörgarner bortslumPas:
Lura- och Lingarn samt rester i Moulineg' 2:-/docka.

, INTEGA

t'i44 - c,3

arp och John Blank, Grolanda.
Styrelsens förslag att idrottsman
ej får ställa upp i mer ån tre glenar
på Falbygdsmästerskapet godkändes. Startavgift bestämdes till femtio öre per gren. Beslöts att anordna propagandamästerskap öppet
för dem som ej uppnått vissa stipulerade iesultat.

mattan.

TrådbackarPerst. från 48:'
0515/333 90

Luttrai ersättare E. Sand6n, Slut-

Duktigt gjort också av de unga

r
Vita

Revisorer: Torsten Gustavsson,
Kinnarp och Lennart Gustavsson,

löser varandra på den långa gymnastikmattan i Kinnarpsskolans

Tel 0515/331 34

Johansson v. sekr., Gtiran Anders-

son, kassör, K.G. Johansson v.

I

Kinneveds

I

Hembygds- r

förening

Frökind. Årsmötesförhand-

håller årsmöte tisdag 11 mars
kl 19.00 i Lokal Frökind. Ärs-

Kjörck kåserar. Välkomna!

mötesförhandlingar. Kaffeservering. lngvar Kiörck kåserar.

lingar, kaffeservering. Ingvar

t2t6

Välkomna! lq 96

kr vilket innebår

29:90/inv. Men dessutom är vårt att
notera att 9.450 kr kom in till pastorsämbetet, oftast i samband med

begravningsgudstjånster

och till

Missionen el. Lutherhjälpen.
De fem syföreningarnä samlade
under året in inte mindre ån 57.466

kr.
Har någon uttxätt ur kyrkan i våra församlingar, kanske någon frågar. Svar: Under året ingen. Intrått har en giort och de som i hela
pastoratet med sina I 852 inv. ej

tillhör Sv. kyrkan utgör sammanlagt 31, I år utlåndska medborgare.

Hur många barn lyckades man
i någon av de kyrkliga akti-

samla

viterna för dessa? Räknar vi barnkören (Kinneveds kyrkas flickkör)
kommer vi upp i ca 85 från barntimmarna och uppåt.
Hår är medråknat då också den

Ur FT{össel 1936

beviljades

uppgick de sammanlagda kollek-

ternatill 41.599

livliga barnverksamhet som bedrivs i den s.k. lördagsträffen i
Börstigs församling.
Lägger man till de barn. och ung-

domar, som "fångas in" av frikyrkans verksamhet kommer vi upp i
över lfi), en slffra som bör hållas
fram, om man vill ge en råttvis helhetsbedömning.

-

o SPort

Bra första

halvlek

av tr(innarp
På en ganska dålig grusPlan
besegrade i lördags KinnarP

Kvånum med 3-1 (3-0) i en trå-

ningsmatch på

hemmaPlan.

Målet för hemmalaget gjordes av

Per-Ola Westerberg, Torbjörn
Åkesson och Gunnar Karlsson.
- Vi gjorde en bra första halvlek. Då flöt vårt kortPassningsspel bra och dessutom svarade vi

för flera vassa avslutningar,

sä-

ger Berne Svensson i KinnarP.

Efter paus blev det dock lite
avslaget från KinnarPs sida och
Kvänum kunde reducera till 3-1.
. - För'att vara första matchen

'såg det dock inte alls illa ut. I

första halvlek var så gott som alla
spelare duktiga, fortsätter BerneSvensson.

Kinnarp fortsätter nu matchan-

det på lördag med att möta
Våmb.
Kinnarp B - ArentorP B 2-1.
'Mål:

Kenneth Ägren och Christer

svensson

fi86-'eg-oå'

I

36 _ r spor'

Lördasenden

r-rl

s
iKönrn,a;rp
tl

I

mars 1e86

blea korpminstar e

I
I
I

l
I

Kinnarps Kontorsmöbler bleo årets korymöstare i rinkbandy och. fick igå,r ta ernot pnset fr&n Falköpi,ngskorpens
Bror Antonsson, längst till pönster. De Kinnarpsspelare som^rnött upp oar, fr&n tsiinster, Jörgen Lilja, lagledare,
Conng Johansson, Milcael Juslin, Urban Westerberg, TorAjönt Äkesson och Per-OlaWesterbörg. (Foto: Dan Nälsson).

C

en

efti;"

"i,

& tå,ngu undrirg
2 MARS

VÄNNfHEfEB
INKOMITA
Välkomna till

SI((lHUSEI

tflt{ltARP
0515/331 80

och

Bo Dahlstrand, oisar inlednt'ngnsis en mod,ell öuer anliiggntngen.
Med Bo Dahlstrand som sakkunnig ciceron besökte i onsdags Falköping c- och CKF-avdelningar

Kinnarps Kontorsmöblers fabrik
och kontor. Detta företag är kommunens största och skulle inom sina väggar kunna rymma alla av

kommunens innevånare med god
marginal.
Det blev förstås en låmg promenad bland datamaskiner, kontorsmöbler, tillverkningslinjer och lagerlokaler..Men det goda mäet aktivitetshuset med kaffeservering

nådde man ändå i rätt tid. Här sva-

rade kommunalrådet Kjell Gustavsson för en kvarts information

och centeravdelningens ordf. Karin Feurst kunde i sammanhanget
hälsa tre nya medlemmar vålkomna in i samvaron.

KI1Il{ABPS

lACERFöFSÄUnlnC
0515/332 63

Öppet:'Vard 10-18
Lörd 9-13
Alfä rerna med I äg re p il ser

J?8ar

i

En Wst hyllning

Stora delar av inilustri-sverige stod stilla
under några minuter
igår eftermiddag.

"

Korta produktionsen tyst minut

stopp,

och minnesstunder var
arbetsplatsernas och
organisations-Sverige s

sätt att hedra minnet
av Olof Palme.

En av de arbetsplatser där verksamheten

stannade upp

var

Kinnarps Kontormöb-

ler i Kinnarp. Klockan
15.00 stångdes alla rna'
skiner av och de an'
stållda stod tysta en
kort stund.
I

Ett bra sätt att vi-

för
i tu uppskattninS
Olof Palmes livsgärI ning, sade personalchefen Bernt Bertilsson

-

till FT igår.

Dlitten

-

P& Kinnarps Kontorsmöbler stod. prod.uktionen stilla undler några minuter r,går.
Bengt Gunnorsso??. och Anders lnguorilsen hed,rar i tysthet Olof Palme. (Foto: Margareta Boman)

Stopp i produktionen
sTocKHoLM (TT)'

Korta produktionsen tyst minut

stopp,

och minnesstunder var
på många håll arbetsplatsernas och Organistionssveriges sätt
att hedra minnet av
statsminster Olof Palme på måndagen.
Koncernledningen för Volvo, Ericsson och Asea var
några företrädare

för

indu-

strin och näringslivet som rekommenderade cheferna på

alla sina

produktionsställen
att stoppa arbetet i fem minuter för att hedra Palme.
På de flesta håll stoppades
de löpande banden, svarvarna och arbetet vid datamaski-

nen eller ritbordet mellan kl
15.00 Och 15.05.

Även på mindre arbetsplatser runt om i landet samlades

arbetare och tjänstemän för
en tyst minut.

På Kinnarps Kontorsmöbler höIls en tgst rninut till OIof Palmes minne. Frank
Henningsen och Valter Gustausson har stannat stna maskiner.
l.i9L.- s2lq- 6zt

RK
Årsmöte i Kinneueds
tTg(-ac-0&
Kinneveds rödakorskrets hade i
söndags lokalstämma på KinnarPs
pensionat under god tillslutning.
Styrelsen beviljades fuil ansvarsfrihet sedan styrelse- och revisions-

berättelserna upplästs.

Ur verk-

samhetsberättelsen kan nämnas att

styrelsen haft tre protkollförda

sammanträden, att kretsen. varit
representerad i av distriktsstyrelsen arrangerade konferenser, att
förtjänstmedalj i silver iilldelats
Gurli Sjöberg och förtjänsttecken
Barbro Hermansson. Klädinsam-

lingen gav cirka 800 kg. I anslag
och insamlingar har utgått 20.069
kronor, syauktionen gav brutto
13.500

kronor. Rektor Arne

Jo-

hansson, Stenstorp, medverkade
vid syauktionen och berättade och
visade film från trädplanteringen i
Leshoto, Afrika. Kretsen hade vid
årets slut 31? betalande medlem-

styrelsens verkställande utskott.
Övriga ledamöter har varit Valborg
Claesson, Ruth Persson, Arne Gustavsson, Inger Karlsson, Edvard
Johansson, Sigrid Brodd, Inga Nielsen och Barbro Hermansson.

I tur

Musikuppaisning
i Lokal Frökind,
Musikuppvisning,

avgående styrelseledamö-

och syskon, fanns på åhörarplats i

Lokal Frökind. Eleverna sprang
runt med instrument kanske lite

Lagerstrand omvaldes. Äve. suppleanterna Ingegerd Larsson, Barb-

spända och oroliga för sina framträdanden. Lärarna fanns där de

ro Andersson, Birgit

Johansson
och Lennart Oskarsson omvaldes.

också och hjälpte till även med
spelandet ibland. Det var Ewy
Hansson, Rune Johansson, som
dessutom var konferencier, Stig
Johansson och Björn Pehrsson. I
allt ett 60-tal eleve:'som framförde

Det blev också omval på övriga
funktioner.

till

stämman

om klädinsamling, pensionärsträff

m.m. godkändes av stämman. Det
blev förhöjning av anslagen till katastroffonden från 4.000 till 6.000
kronor för svältdrabbade i Afrika'

ensamma eller

sekr, Britta Wilgotsson,

kassö"r

Gurli Sjöberg, vilka också utgjort

Styrelsen fick vidare i uPPdrag
att kontakta distriktsstyrelsen an-

till
KamPuchea.

gående lämpligt anslag
sjukhuset i

barn-

t

Efter förhandlingen bjöd kretsen

samtliga närvarande på kaffe,

Märta Sandberg, Göteve,

visade

bilder och berättade om en fem-

veckors resa till Sydostasien med

vandringar i djungeln, övernatt-

ningar hos djungelfolket m.m. Föredraget blev mycket uPPskattat.

i grupp ett 30-tal

musikstycken.

mar.

Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordf. Göran Andersson, vice ordf. Werna Lagerstrand,

Hår-

människor, mestadels föräldrar

ter, Arne Gustavsson, Inger Karlsson, Valborg Claesson och Werna

Styrelsens förslag

ja visst.

omdagen var det åter dags för den
årliga uppvisningen och många

Jenny Persson, 70 å.r, spelade ensanx AIIa få,glar
kommtt ren på. sin gitarr.

Klass 2 i Kinnarps skola inledde
kvällens program med ett antal visor, som de sjöng hurtigt och melodiskt och giorde även dansrörelser
till ett av dem. Sedan blev det P!
anostycken, musik till blåsinstrument och gitarr omväxlande. En
del av eleverna har spelat under
flera år medan andra var nybörjare. Det år dock alltid ett nöje att
få vara med och lyssa till de första
försöken.

i4 Bä-

os- /ö

IrA

P ro sten Lctrssotr i l(hmeueclsprisf
l?gs---3-6'

Kinnevedsprosten uno
Bengt avslutade sitt anförande och ,,Gqd ditt folk är vandringsfolY:ll":när med
son hade satsat "på rätt häst"
alt såga så här: syd-Afrika är . ilil'o-r.rn.de den korta andaktshan tillsammans med församlingen världens förnåmsta
läo som hölls av prosten Mår-.turistland inbjöd till Öppet hus i Församlin-gs- ta"t o^a"i"o"" r..ar
tensson som avslutning.
hemmet. Värd för kvällen-varJör- ',Guds kålla har vatten tillfyllest',

samlingskårens

ordf. Karl-Erik

Torstensson, som hade glådjen att

både hälsa välkommen och sen
tacka prosten Bengt Larsson i
Berg, Lerdala.
Och Bengt gav en fartf$ild skild-

ring av livet i Syd-Afrika efter en
nyligen .företagen resa. Utöver
"vanligt församlingsfolk" hade

hernmaprosten den hår kvällen in-

hustru
chansen att på ett mycket ihtressant sått få kontakter.
Han visade också bilder från

Prosten Mårtensson onxgau sig med, idrottsfolk den hiir
kuiillen. - Kyrkan och idrotten har mycket gemensamt
och det tycker jag ui ska ta tillaara, sa prosten bI a tttt
sina församlingsbor.

ening. Ärsmöte

i

l,igä
rji'ilr*Jj;ri:

med vit lucka

vÄccsKÅP
BÄNKSKÅP

från243:-

från267:-

även II:a sortering,

!ntego
Slutarp - Tel. 0515/333 90

Försarnlingskå,ren{ ordf. K-E Torstensson tillsammens
medprosten Bengt Larsson, Berg.

vägförLokal Frö-

i

Ånsmöre
Torsdag 20/3 kl 19.00 på Kinnarps Pensionat.

Kaffe. Landgång. Alla gärtligt välkomna!
Frökinds GDV

har varit

mycket god och dessutom har bedrivits motionsgymnastik och kurser i dans. Som synes har det varit
en omfattande verksamhet inom
föreningen.

kind måndagen den 24 mars
kl. 19.
!.tg6

Frö-

ne Brisbo hälsade vålkommen och
förklarade mötet öppnat varefter
han erinrade om den gångna veckans håndelser i Stockhglm, där
statsminister Olof Palme så brutalt
mördats, varefter hans minne hedrades med en stunds tystnad.
Ärsmötet gästades av ombudsman Sven-Olof Ask, Skara.

Av

l:ii'Jl*äiltf;ä;-

Studieverksamheten

Kinnarps/Slutarps

kind har haft årsmöte på Kinnarps
pensionat. Föreningens ordf. Jan-

K(|KSSKAP

-

i'.ää

Moderata samlingspartiet

sammans.

fe,/.3

,:lJ:,tl*gå;ili$ll'i:ilfå,1; illqöi"ii":l#ä:i:','"::äi"
tqn""dlingarna bjöd för-

Palme hedrad
vid m-årsmöte

kyrkans roll i landet - kyrkari i
Sydafrika år den första institution
som låtit svarta och vita komma till-

1,

god tillslutning av med- sare vilket krr.rd. L..o utt .r- studieledare efter Göran Anders"a
Sandberg.
lemmar. Efter en Sång hål- rangemanget ,"--".riöll
d son nyrr'aldes Märta
Karl-Gustav Guskommuneis
musikvecka.
sade ordf. valkommÄ tiil
.^-l:uttot""'
och Arne Karlsson' suppl'
mötet och tipprr"au""aäi- ,-^l-::t!':,1-led en programbud- 3:"::n
:råste
samma samt
|:ffi"iu, ;,"'l;::'r'"";"'m;j; ]?ltr'!lä-;,, som avgick
tånkvårda ord ur den gam' gästides i samma syfte av 1451f jackaaes med en present och
blommor' vid Karusellfinalen i
la handboken som anvån' torps IOGT-NTO villa framförde Mariestad
ställer föreningen upp
pjåt
Wilhelm
Moberg.
t
O
r'uE'
J"" ".T
des vid varje möte tiifr
1y
Verksamhetsberättelsen för år under våren sålåes 150 st. orkide- ^-u-tl"t på en liten
sup6 och Arne
varvid det r..är."t" !'ukefter' Föreningen tt;;";;;"d; åT::""
distriktnnaren
att röreningå
a,,"r.irä
"iaFöreningen har samt deltog i i"TAy,*:'"|1,-":
""'-"uovrrtr5 I utrr rnuslK ocn naninsamlingen ftit d" :,:::,Xfi:ä
?9 mödlemmar.
svåltande i Etiop,"r, ä"rt rtanJ" delser på 3O-talet'
t upp med ett lag i Frökindsnatta. i

bildskildring från livet i ett problemfyllt land - ett land med höga

- Billings - har vänort i

Ji,,Yn"j"""J.Tj,,,,äf*;."H;

Kinnarps IOGT-NTO-för- håUii sex enskilda möten samt oa son' stvrelseledamöter
Margareta
jlf"*,.ch derrtoaitio""ir"
ening trar naUit a"r-]äl
Silvander, Gun Klingstedt, Harry
l:"!lt
lanqqansen r pinesthelsen
Dyg0egar0en I öOrstrg me0 safiade ett rekårdJtort åt.l d"n_
',., Johansson, Lennart Sandberg. Till

1985 föredrogs

minst tack vare Bengt Larssons

kontrakt

i

K^lingstedt, kassör Ansv Gunnars-

sropades pÄ so-tur"t.

Kinnarps
idrottsföreningar och idrottsrepresentanterna betygade efteråt att
det varit en minnsrik afton, inte

Afrika, fick Bengt med

Är täö t n i I O GT -IV T O

"i*ä

bjudit Slutarp och

berg och djupa dalar, men kanske
framförallt ett land med stora rasmotsättningar och inre strider.
Tack vare en god vän och med
tanke på att Bengt Larsson hem-

o l?96'a3'l(

verksamhetsberåttelsen

framgick att'föreningen bl.a. hade
besökt Harald Wiberg på Redberga samt gjort en utflykt till sjön Tolken med omnejd.

Till ordf. för 1986 valdes Janne
Brisbo och i styrelsen valdes vidare: Leif Bohman, Bengt Samuelsson, L-ars Eckerlid, Börje Ax, LarsOla Akesson, Elisabeth . Dahlälv
samtliga omvalda.

Landstingsrådet Lars Elinderson
gav en inblick i sjukvården i Skaraborg. I sitt anförande tog han
bl.a. upp oron kring bassjukhuset i
Falköping och poängterade särskilt
att det måste vara ett sjudagars-

sjukhus.

l

ri

Su*ct,l- l,J

r Kinnarp- Slutarp

.Brumuteh,
I(önno;rp!

HembySdsföreningen
eru an de störstct
på, Falbygden,
Vid årsskiftet hade Kinneveds hembygdsförening
27? medlemmar vilket betyder att den år en av de

medlemsmässigt största
föreningarna i sitt slag på
Falbygden.

Detta framgick av den
årsberättelse som medlemmarna fick del av vid årsmötet i tisdags i lokal Frökind.
Ordf. Runä Lennartsson ledde
förhandlingarna och blev liksom
övriga styrelsemedlemmar omvald.

Vice ordf. är Margit Andersson;

sekr. Tomas Pettersson,
Erik

kassör
Gustavsson, vice sekr. Assar

Karlsson och ledamöter Gerhard
Frisk och Flemming Thorstensson,

o Grånstråff
Föreningen har haft gränsträfl
med Slöta- och Vårkumlaborna,,

journalisten Ingvar Kjörk ett trevligt anförande om västgötarna och
deras egenskaper.. Som GP:s lo.
kalredaktör i Skara hade han hun.
nit att lära känna många som vj
brukar kalla "original". Han berättade om då han hållit föredrag i etl
ålderdomshem att en av åhörarna
som satt lite i skymundand trodde
det var radioutsändning och sa:
"stäng å skiten".

På ett mentalsjukhus där

han
han av-

också medverkat blev
bruten av en patient som ropade
"skitprat". Första gången det hände låtsades Ingvar Kjörk inte orn
hortom, men andra gången han
blev avbruten så frågade han över.
låkaren till råds:
- Ska jag sluta att prata?
- Visst inte, sa läkaren, detta är

det förstå vettiga som den
mannen har sagt på

r

Våstgötakåseri

Efter kaffepaus höll kåsören och

12

här

år.

Efter kåsörens uppskattade an
förande var det måga som köpte
hans senaste bok "När brandkårer
slåckte törsten".

JOSEF JACOBSSON

gjort resor i lånet och har varit
vård för en sammankomst i Våstergötlands Hembygdsförbunds regi.
Vidare har man sysslat med utställningar, inventeringar och "öppet
hus".

- En bra match förd i ett hårt'
tempo.
Så sammanfattade Berne Svens-

Tussilago

i Slutarp

På söndagen ringde Jenny Hultin, Dalgatan 15, Slutarp till F''T.
Hon hade mött våren hemma i

Slutarp, nämligen en

tussilago.

Visst är vi på väg mot varmare ti-

der.,.

son, Kinnarps IF:s möte med IFK
Ulricehamn på bortaplan i fredags
kvåll. 0-0 var ett råttvist resultat
åven om båda lagen hade bud på
måI.

formeras ett lag som skall försvara
klubbens färger i sommar.

-

p.g.a. skador och annat.
Ett plus i der.' hår matchens ges
till Torbjörn Äkesson och Tony
Persson.

Kinnarp B-IFK

Även i Kinnarp börjar det'nu

-'Ja. nu är det rätt klart

laget skall formas, sa Berne. Nu

handlar det om små justeringar

hur,

Målen: Tomas Westerberg 3 och
P-O Westerberg 1.

l'igL- t)B-

e Slutarp / Kinnarp

Film på pensionårsträff
Vid pensionårsträff i morgon,
fredag, i Kinneveds församlingshem visas filmen DET FÄR INTE
HÄNDA IGEN om hungerkatastrofen i Etiopien och Lutherhjälpens
insatser här.

Ulricehamn

4-1.

t?.

{ etge-öå-

tg

sekreterare öch kassör i

av-

delningen. Han avtackades rired
blommor.

Roland och Ren6e

till

Kinnarp
På fredag kvåll startar en veckoi Lokal Frökind med Roland och Ren6e Johansson från
Halmstad, vilka arbetar som pastoslutserie

LRF-årsmöte
Kinneveds-Vårkumla LRF-avdelning har hållit ett välbesökt årsmö-

te på Kinnarps pensionat. Gösta
Klöverlid, Karleby medverkade
vid mötet och talade om den kris
som jordbruket nu har i form av
överproduktionen.
Avdelningen beslöt att göra en
studieresa till etanolfabriken i Lidköping under mars månad samt att
anordna en fältvandring i sommar.
Till styrelse för 1986 valdes Lennart Oskarsson, ordf., Sten-Inge
Karlsson, vice ordf., Inge Larsson,
sekr., Jan-Erik Gustavsson, vice
sekr., Sture Olsson, kassör samt ledamöterna Inge Josefsson, Kurt
Johansson och Rune Gustavsson.

Lars Gustavsson,
studieorg. Alf Andersson.
I styrelsen avgick Holger Källen,
Ungdomsrepr.

som varit såväl ordförande som

rer i en församling.
Det unga pastorsparet år väl bekant med bygden, sen de bodde i
Kinnarp och arbetade på ett sår.
skilt sätt bland barn och tonåringar. I kampanjen medverkar
åven församlingens pastor Bengt

Landin, sångarna o0h ungdomskören Verkligt liv,

PEl,ISIONÄRSTRÄFF
Fred. kl 15 i
KINNEVEDS
FÖRSAMLINGSHEM

Filmen: Det får inte hända

igen, om Etiopien

visas.

,Välkomna från hela pastoratet.

Närittgtlivet öppnar
[Ilriceharrulsbanan
u(7-t4r:'

Falköpings

nafrngs-

livskommitt6 var på tisdagen samlad till årsmöte på
Guldhatten. Delar av kommitt6n hade tidigare under
tre timmar på eftermidda-

,

Man har kommit en bra bit på
väg, även om mycket arbete ännu
återstår innan deltaljprogrammet
är klart. Ordf. hade den förhoppningen att näringslivsfolket sluter
upp mangrant kring den hår satsningen och ger den allt stöd.

startar i

..
gen sammantrått kring r Klnnarp och invigningen blir på
Näringslivsmånaden

den nåringslivsmånad som .I(mnATFF-Xontorsmöbler. Vem

följer i hela kommunen i:
höst. Det var också kring
Ttllsammans nled Kinneued"s Hembygdsförenings ordf
Rune Lennartsson bekantar sr,g lnguar Kjörk med Kinneuedsbornas husförhörsliingder som tillhandahåIles
intresserade köpare.

*t

den som mycket cirkulerade under kvållen ocfi ordf.
Lars Brorsson erinrade
medlemmarna om vad som
hittills hänt.

ska'förrätta invigningen år i
'I,som
sk4ivande stund inte helt klart,
men klart är i alla fall att Ulricehamnsbanan öppnas för trafik pre-

miårda!årna.

Falköpingsborna

kom.rher att få chansen att åka rälsbuss på sträck_an Falköping, Slutarp, Kinnarp, Äsarp - det är klart.
Oppet hus på industrier, öppna affärer undår helger och temadagar i

Falköpings Medborgarhus - till
detta och mycket annat finns anledning återkomma senare.

-

rl!"1:..ir:!!.rij il'i:
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TorCdagen den 20 mars 1986

KinnarP o SlutarP

Förs c.lmlöng hem
fei fir;lu scönlulr;tetno
p öl

s

Både lrYrkan och för',

samlingshemmet ligger På
landsbygden och därmed

får

kyrkorådet accePtera
eventuell lukt från gödsel'
hanteringen.
Det anser miljö'och hälsoskyddsnåmnden och till'
styrker en ansökan från
arrendatorn På Pråstbolet i
Kinneved orn Planerad förändring av djurhållningen'
Förändringen innebär att djurhållningen i stället för att som förut
bestå av nötkreatur kommer att innefatta 60 tjurar och 100 slaktsvin'
Nämnden anser dock att lukten
från gödselhanteringen inte kommer att förändras nämnvärt genom
denna förändring. Arrendatorn
gödhar dessutom lovat a{t
-tahan vid
hänsyn till
selspridningen skall
tidounkt och rådande vindförhål-

lande.t. .-

Våffelpromenaden

Söndagens tiPsPromenad i SIutarp vanns av Stefan Georgson,

Falköping, med 11 rätt (209 skilje:
frågan). Näst därefter kom Paul
Gilchrist, FalköPing, också med 1l
rätt, men med 161 På skiljefrågan'

Barnvinsten gick till Tomas Johansson, KinnarP,med 9 rätt och

t

194 i skiljefrågan. Den rätta raden:
2x1, x11, !x1,22!. Svaren var: Kor'
.^
, n-^lon
!l-n-r"dh
långstYgn'
^
Book, 20,
rall. 16, Anna

Men nåmnden påPekar också att

var , . ',,
var
,. ,,ftofur'-*,
fut'&;i.f,
församlings- :
, S&Si,.1

man tidigare har sagt att det

olåmpligt att förlägga
hemmei till den plats dår det

ligger.

nu ir,i.1;,11;
i:r.i , i;.: ,.:'

',*.'!tWaW

a
a

lolnd,et

'

man också placerat församlings-

, " '''. ,

kommer

miljön.

.'"

',:,i

i.tjiiii-riii:"'

,
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Puma Hasse Borg

a

str. 35-srr. 35-.11

FN:s ge-

Javier Perez de Cuellar neralsekreterare. Skiljefrågan (188

tåndstickor. Lottvinsterna Ser. X
brun utföll på nr 22 och 78'
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a
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Årsmöte 2413 1986
Kinnarps pensionat.
Styrelsen

,'.. ,

,

Mwffi#:'*'&

numret att skriva att Holger Käll6n

Amorosa, dragon, NYa Zealand,
London, Ingrid Bergman, simning'

a

a
'a
a

t

ri,ry,å

Genom ett misstag kom vi i förra

nings årsmöte. Den riktiga uppgiften är att hr Kåll6n avgick som föreningens sekreterare.

a

a
a

'

Rättelse

dråg vid Kinneveds LRF-avdel-'

a
a

O

;;.i::r'f;id

avgick från flera förtroendeuPP-

a

Mönatps
mossutdik ningslörctau

tuella konsekvenser'
- Men jag tror inte att den för-

åndrade' djurhållningen

a

a
a
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hemmetpålandetochfårtaeven-'j.ji::

a

a
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Rolf Asplund. Pastoratskyrkorådet
valde den här Platsen *h d?,-11.

a

l.o

a

fffff*tufiW
u..åå risg" närmare bebyggelsen,
säger miljö- och hälsovårdschef

a

la

ffiti*
,i,

;1:,,

a

a

I

att påverka

FIIIBOLTSSKOR :a

a
a

Baggermanförsamlingshemmefip&'rena.Iandsbggd,enistiilletförattliiggadetibetut t fr&n göåiel, a!::er mitjö- och hcilsoslcyddsbgggelsen få.r man n'io
t'nte på'tser'
"unitu"it
men siiger tåÅiåi,i * d,en änd"ro4e diu.rh&Itningen ttoligen
niimnden,
kar mtljön.

Försåljnihg i Kinneved
I Kinneveds församlingshem an-

ordnas torsdag,en försäljning till
förmån för Svenska kYrkans mission samt LutherhiälPen Prosten

Uno Mårtensson hållei en andaktsstund och Kinneveds flickkör med-

verkar. Arrangörer är

SlutarPs

kyrkliga syförening och Kyrkans

-Ungdom i Kinneved.

kl

19'30'

7 ITy ordförande
i s.föreningen

o Kinnarp/Slutarp
Församlingshbmmet och lukten:

Måndagen den 24 mars'1986

Pastofatsb'rkorådet
tillbakansisur kritik

- Det var inte

pästo-'

ratskyrkorådet utan kyrkofullmåktige som beslöt om
församlingshemsbygget
och det borde en chefstjänsteman i kommunen
känna till, säger Carl-Arne
Adamsson som år ordfö'
rande i kyrkofullmäktige i
Kinneved med anledning
av det uttalande miljöskyddschef Rolf Asplund gjorde om För-

samlingshemmets placering i torsdagens FT.
Han påpekar också att i beslutande instanser har bara en enda
iperson haft awikande mening när
det gållt Församlingshemmets placering och att man nu tycker att

Församlingshemmet

fungerar
mycket bra. Där hölls för övrigt 156
sammankomster under fyra månader.

- Når det blev aktuellt

att arren:
datorn skule lägga om produktionen till svin, tog vi upp frågan, säger Adamsson. Det berör pasto-

ratskyrkorådet som fastighetsägare, men också den bebyggelse som
ligger cirka 150 meter bort. Vi vill
ansåg att

Adamsson påpekar också att
man tänkte kanske mer på begravningsplatsen än på Församlings-

men

att

gan för att "ha ryggen

fri"

om det

blev problem. Nu har vi fått beksed från miljö- och hälsoskyddsnåmnden att det inte kommer att

s.k.
Branting-plaketten.
Före förhandlingarna,
hyllades minnet av Olof
Palme med en stunds tyst-

det vill vi inte heller.

vi borde göra en förfrå-

om gödsellukten och säger

stycken under sista kvartalet 1985

S,L.

t-'.t'' *'
t 5Et' aJ-;lcl
I1i86.

o Kinnarp/slutarp
En stor del
behållningen
här kommer att gå till LutherhjälDubelrekord
pen och av det som kom in vid
"den stora auktionen" kommer
uid auktion
främst Sv. Kyrkans mission at{

eget bord med fyndigt påskpynt
och för övrigt var ett ett rikhaltigt
sortiment som bjöds ut med Sven
Andersson och Håkan Silvander

som ropare. Kinneveds kyrkas
barnkör under kantor Margareta
Thors ledning framträdde med flera sånger, som vann allmänt bifall.
Prosten Uno Mårtensson med den
inledande andakten och höll också
i klubban, när ungdomarnas alsterf

ihågkommas.

Redan vid kommunreformen 1952
kom han med i två "tunga" nämnder nämligen dåvarande kommu-

sex

och första kvartalet 1986.
Vid valet av styrelse nyvaldes Rita Skoogh för två år och Allan Ahlqvist och Gustav Gustavsson omvaldes för ett år. De avgående sty-

djurhållning.

Rekond i dubbel mening blev det
vid Slutarps kyrkliga syförenings
auktion. Dels hade ovanligt många
mött upp - man hade slagit sig
samman i år med Kyrkans ungdom
- och det visade sig vara ett lyckat
grepp. Dels blev själva slutresultatet hela 20.709 kr, varav 2.189 kr
utgör ungdomarnas del. De hade

I sitt anförande påminde Gustav
Gustavsson om Allan Ahlqvists
långa kommunala gärning, vilken
han med ålderns rått och gällande
beståmmelser avslutade förra året.

Betråffande medlemsantalet kan

man noterq en ökning med

kyrka när man gett tillstånd till

såldes.

sationerna.

ub-gv-

nad.

mann på andra håll tagit hånsyn till
närhet till begravningsplats och

-

Allan Ahlqvist stållt upp för ytterligåre en period i styrelsen och hävdade att även den som uppnått
pensionsåldern har mycket att ge
inom de redan etablerade organi-

Allan Ahlqvist den

bli problem och då har vi gjort vad
på oss ankommer. Vi kan inte förbjuda arrendatorn ått ha svin och

hemmet när man ställde sin fråea

inte arrendatorn något illa,

Efter valen noterade Gustav
Gustavsson med tillfredställelse att

Vid Frökinds s-förenings
årsmöte i tisdags valdes
Birgit Ek till ny ordförande. Vidare fick veteranen

av

I
I

nalnämnden och byggnadsnämnden, vilka han kom att tillhöra under alla åren och lru"tdä.rg.rrorn
med om att bygga upp Frökinds
kommun och tåtorten Kinnarp-Slutarp. Når det så var dags

relsesuppleanterna Elof Rehn'och

för en ny kommunsammanlåggning
togs han i anspråk som ledamot i
byggnadsnåmnden, vilken han tillhörde t.o.m. förra året. Under ett
antal år var han också ledamot av

$åå:äi?,1,"T".T,"r?*"..":.J:?,:l
Berit Sontag, som avsagt sig uppdraget, valdes Birgit Ek. Gustav
Gustavsson omvaldes sekreterare
och fkassör för år 1986.
Till Studieorganisatör Rita Skoogh. Revisorer Gerhard Frisk och

Som en erkänsla för den långa
kommunala gärningen överlämnades

Verkställande utskottet: Birgit
Ek, Gustav Gustavsson och Kjell-

I

i

styrelsen är förutom
de ovan nämnda även Hans Andersson och Jan de Wit.

Fastarpsområdet, vilken också
varit föremål.för en motion av Birgit Ek.

Dkedalen
krossade
Slutarp!

Åk ditt eget Vasalopp
Det var många som tog chansen
att "åka Vasaloppet', i Slutarps el_

Överkörning! Utskåpning! Uti

ljusspår. Vinnarna blev: Thyra Le_
{ler, Sune Svedberg, Elof Rehn,
Andersson.

Ulrik Pryssander, Elisabeth Hoheisel, Thomas Gabrielson, Anders

Pryssander, Kerstin Eriksson. Vin_
narna får ostlådor skänkta av Fal_

bygdens

Ost.

. '.,y; lrigy,

Branting-plaketten till honom.

fortsättningen blev det diskussion om skolfrågorna i Frökind och
även planeringen av en lekplats i

Ove Carlsson.

Rolf Wallin, Gunvor

för Slutarp
Efter förra helgens misslyckande

mot Ekedalen, blev det en klart
godkänd insats av Slutarps IF mot
div IV-kollegan Axvalls IF i går på
grusplanen i Kinnarp. SIF förlorade med uddamålet av sju efter led-

ning för gåsterna i paus med 2-1.
Framförallt gjorde ett reservbetonat Slutarpslag en bra andra halvlek, även om man på minuskontot
måste bokföra en del markeringsmissar vid baklängesmålen.

Trion Conny Johansson, Magnus
Johansson och Håkan Andersson
svarade för de tre målen. För Axvalls fulltråffar noterades Peter
Ekstedt 2, Kent Svensson och Jonny Lätt var sin.

Trots att Slutarp förlorat några

av sina nyckelspelare till andra
klubbar ser det hyggligt ut. Nya
trånaien Stefan Munck kan på
pluskontot notera någla nyförvärv,

som ser ut att konkurrera om
AJagsplatserna.
En jobspost drabbades han dock
av i helgen, då Ronnie Karl6n vid

torsdagsträningen drabbades av
fotledsbrott och är borta ett bra tag

framöver. ilg6*-oj.f,rl

arbetsutskottet.

Bengt Juliusson.

Ingående

God,lr,iint

l

spelning!

Tre ovanligt starka ord. Men frågan åir om inte något av dem passar in på matchen mellan Ekedalen
och Slutarp, när dessa båda lag i
lördags möttes för träningsmatch i
Slutarp.

Efter ESK-ledning med 2-0 i
halvlek tappade Slutarp allt vad,
spel heter - minnesfunktionen

inom ämnet fotboll var som bortblåst. När matchen var slut hade
ESK vunnit med 8-0, och enligt
ESK-trånaren Anders Nyman kunde det ha blivit det dubbla.

- Tvåsiffrigt åtminstone, tyckte
Anders Nyman.
Lagen spelade tämligen jämnt i
den första halvleken, men

rrots

vinden emot sig kunde Ekedalen ta

ledningen med 2-0. När sedan
den andra halvleken tog vid tappade alltså Slutarp allt.
- En bra match av oss, med extra plus för Per-Olof Andersson,
men Slutarp var en besvikelse,
tyckte Anders.
ESK:s mål gjordes av Kjell-Åke
Andersson 4, Per-Olof Andersson
2, Niklas Blank I och Claes Rydholm l.
Båst i Slutarp Håkan Andersson,
Patrik Moberg och Stefan Ekman.
Ekedalen B * Slutarp B 4-3.

,"1'8a-
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Rotariuner

på

30. OOO

l(inrtn,fp s'b e s ölt,

till Lutherhjalpen

Många hade mött upp vid palmsöndagens högmåssor

i pastoratets

kyrkor. I Kinneved inleddes gudstjänsten med procession av barn_
kören med sålgkvistar i händerna.
De sjöng under kantor Marqareta
Thors ledning sedan flera ånger
och var kladda i sina vackra kördräkter i vitt och lila. Prosten predikade över ämnet: Låt oss gå med
Jesus in i den Stilla veckan. Efter
'gudstjänstens slut följde samkväm i
församlingshemmet, där medlemmar i Kinnarps syförening tagit initiativ till servering av kaffe med
nygråddade våfflor, allt till förmån
för Lutherhjälpen. Dårför blev resultatet av Fasteinsamlingen för
Kinneveds vidkommande inte
mindre än 18.404:-, varav 3.gl5r på

I Börstigs kyrka offrade

man

4.580:- och där tjänstgiorde prosten

Erik Skagefors. Det gjorde han
i Brismene kyrka, där offret
uppgick till 4.540:-. I båda dessa
även

kyrkor medverkade resp. kyrko-

kör under kyrkomusiker Ella Torstenssons ledning.

Det skall till sist noteras, att det i

alla tre annexförsamlingarna

un-

der Fastan anordnats "Lutherhjälpsaftnar". I Brismene och Börstig
medverkade vid dessa komminister Karl-Erik Tysk med föredrag
och bilder om hjälparbetet i Polen
och i Vårkumla bygdegård talade
prosten om Maria, Jesu mor.

t'l8&.-e-4-'L7

det lokala postgirot.

I Vårkumla kyrka, där

även

prosten tjänstgjorde, offrade för-

samlingsborna 2.49S:-, vilket blir
över 30:- per invånare.

Påskhelgens g udstjänster
i Kinneveds pastoiat
SKÄRTORSDAGETTI

KINNEVED: 19, Nattvardsgtj, Mår.tensson, VÅRKUMLA:
20, Nattvardsgtj, Må,rtensson. BöRSTIG: 19, Nattvardsgtj,
Lars Lorentzi nö,rmast kameran demonstrerar
fr&n Kinnarps ifråga omkontorsmöbler.

för

Rotarykamrater

i

Skagefors. BRISMENE: 20, Nattvardsgudstj. Skagefors.
LÄNGFREDAGEN

senaste nytt

KINNEVED, högm. 11, Mårtensson, kyrkokören. BöRr

6b-n.

Falköpings

hade utformat

Rotaryklubb

sitt

senaste

veckosammanträde som ett
studiebesök på Kinnarps kon-

torsmöbler. Deltagarna samlades i matsalen dår företaget
bjöd på lunch och dår Henry
Jarlsson hälsade välkommen
samt gav en översiktlig redogörelse för företaget.

Det började på 4O-talet som ett
mycket litet företag med några anställda och några hundratusen i
omsättning, som gjorde möbler på
beställning. "Puffen" kom när företaget så småningom fick en stör-

re beställning på kontorsskåp åt
nuvarande Försvarets fabriksverk.
Därefter har förctaget varit inriktat
på tillverkning av kontorsmöbler i
kompletta inredningar, som levere.

ras på plats, och är i dag Nordens
till och med Nordeurd.l
pas största tillverkare av kontorsmöbler. Det har i dag något över
400 anställda och en omsåttning på
500 miljoner kr. Lönsamheten är
god, vilket ger möjlighet till fortgående konsolidering och utbyggnad
liksom utveckling av nya produkter inom branschen.
största eller

STIG, korsandakt 15, Mårtensson.
möbler numera har till utlandet.
Ungefär 25 procent av produkterna går på export - England, Norge och Holland är stora marknader, men också USA och Australien. Däremot är det exempelvis
svårare på Västtyskland, dår man
har inriktat sig på plats i kontorsinredningen.

Företaget inriktar sig alltmer på

export för att motverka svängExport
Det senare är inte minst nödvåndigt med tanke på den omfattande
försäljning som Kinnarps kontors-

ningar på hemmamarknaden. Men
det kräver också att man i sitt sortiment har produkter som passar de
olika utländska rnarknaderna.

r

Jämnt flöde

Det visar sig att Kinnarps kontorsmöbler byggt ut ungefär vart

fiärde år. Okningen av omsättning
och produktion har dock varit
många gånger större än ökningen
av lokalytan. Det har upPnåtts genom rationaliseringar och effektivi-

seringen av produktionen,

-

Det viktiga är nu att vi har en

jämnt flöde genom fabriken, ett
"flyt" i produktionen. Det har samtidigt gjort denna känsligare för
fluktuationer,
Efteråt gick rotarianerna - med
Henry Jarlsson och Lars Lorentzi
som ciceroner - på rurldvandring

genom fabriken. Och här fanns
helt visst yta att röra sig på - närmare beståmt 90.000 kvadratmeter.

Vilket kan jämföras med en ordi

när fotbollsplan som räknar
kvml

6.000

PÄSKDAGEN:

KINNEVED, högm 11, Mårtensson, kyrkokören, kyrkbuss.
VARKUMLA 14 Fam. gtj, Mårtensson, barnkören. Utd. av
Brrnens bibel. BRISMENE: högm, 11 Skagefors, kyrkokö_
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1 mundelsnåmnd i Falkö_
, pings kommun.
Det föreslår utredningskommitt6n för kommun_
delsnåmnder i Falköpings
kommun som på fredagen
.

sammanträdde och enades
om det andra försöksområdet.

Vartofta fanns med som

förslag

från

socialdemo-

. kraterna och vpk.

Kds-aren Anders Sigfridsson reserverade sig mot beslutet. Kds

har hela tiden vånt sig mot

för_

slaget om kommundelsnämnder.

Man har hävdat att frågan om en

ökad kommunal demokrati

kan

lösas på ett annat och framför allt

billigare sätt.

Stenstorp fanns ursprungligen
med i diskussionerna om för_

söksområden men föll bort efter
hand. Det gållde att hitta en motpol
till Vilske och valet föll slutligen på
Kinnarp/Slutarp och Åsarp som i
det här sammanhanget blir en enhet.

o Naturligt val
Det var ganska naturlig{ att först
vålja ut Vilske. Ett försök här skul-

le orsaka minsi svårighet. Här

finns ett intresse för koÅmundelsnåmnder, Vilske utgör en ganska

naturlig enhet. Hår finns en viss in_
frastruktur, företag och utvecklad
offentlig service i en större tätort.
säger Henry Svensson (c), ordfö_
rande i utredningskommitt6n.
Det andra försöksområdet borde

dårför ha en mer utpräglad

gles_

bygdskaraktär och det har framför
södra delen
-av gamla Frökinds
kommun och Äsaro.

r

Tre tåtorter

Området har två eller tre tåtorter
beroende på om man räknar Kinn_

arp och Slutarp

som,

ett eller två

samhållen.
- I och med att vi är klara med
indelningen av försöksområden
såtts det konkreta arbetet i gång
med inriktning på att starta verk_

samheten fg87, säger Henry

o Information
- Vi kommer att starta en bred
information till hela kommunen.
framför allt i de berörda område-

na, Det är'otroligt viktigt att ingen
förblir oinformerad..Det får inte
vara så att någon kommer sedan
och såger att man inte visste någonting, säger Henry Svensson.

Han säger också att han förstått
att många är tveksamam till refcirmen och dess betydelse. Därför är
det viktigt att ge tillräckligt under-

övensson.

lag för ett ställningstagande

Utredningskommitt6n lågger ba_
ra förslag. Ingenting har beslutats

hos allmånheten.

ännu

i de övriga kommunala in_

stanserna. Först skall försöket gå
ut på remissomgång och inleds i
sommar, juli, och skall pågå t.o.m.

september.

Först därefter tas beslutet

i

full_

mäktige någon gång under hösten.

.

-

även

Ökad demokrati

Varför .satsar då kommunen oå
kommundelsnämnder? Honnörsbegreppet talar om vitalisering av
demokratin och målet år demokra-

tisering av den kommunala verksamheten och beslutsapparaten,

eto,r

strr"r|li,fl,sf,

I\fuI'ary - slut ary) - Ås aqp
andra försölcsornrådet
. Kinnarp/Stutarp och
Asarp blir det andra försöksområdet med kom-

Floby
De blivande

seriekollegorna

Floby och Kinnarp (damfotboll)
möttes den gångna helgen i en
träningsmatch. Och än så länge
verkar Floby vara det starkaste

laget av de båda. Floby vann
nämligen matchen med B-0
(l-0) sedan Annika Johansson
svarat för alla tre målen,

-. Det var en fullt rättvis se_
ger. Men trots segern är jag inte speciellt lyrisk, det här var

ökat engagemang för de kommunalpolitiska frågorna, förbättrins
av den komunala ser.ricen oci

nåmligen ingen större match,
säger !'lobytränaren Melker

Larsson.

I Floby mårktes mittbackar-

na Monika Kardell och Ann-

ökad kommunal effektivitet genom
samarbete över. förvaltningsgrän-

Louise Dufva. Noterbart är

ser.

Persson glorde comeback efter

o Konsulthjälp
Utredningskomitt6n har haft

\onsulthjälp av Leif Sanner från
Orebro kommun om lett arbetet för
att skaffa hemkommunen en fun-

gerande kommundelsorganisation.
Orebro har ju varit övriga kommu-

ners ledstjärna på området.

Utredningsarbetet har blivit försenat av olika orsaker, bl.a. på
grund av konsultens benbrott, och
tiden har varit snålt tilltagen.
Men nu är man framme vid ett
mycket viktigl mål: de två försöksområderna är utsedda.

ULLANORDMARK

också att målvakten Eva-Lotta

skada.
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