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i när Kinnatp
slog IFK Tidaholm
Träningsveckornas tid
år inne för våra fotbollslag just nu.
Det mårktes mycket väl
i gårdagens match mellan
Tidaholm och Kinn"IFK
arp.
En hyfsad första halvlek följdes av en minst
sagt bedrövlig andra.
Matchen, jo den vann
faktiskt Kinnarp med hela 4-l efter 2=l-ledning i
paus.

Båda lagen år inne i en intensiv
tråningsperiod just nu. Kinnarp
körde igång i måndags och ska under veckan awerka fem stenhårda
pass plus två tråningsmatcher. Den

andra mot Skultorp på fredag.
IFK Tidaholm i sin tur började
lägret igår på Tidavallen. Laget
kör två pass idag och på fredag. Blagsmatch hemma mot Bankeryd
på lördag och A-lagsmatch borta

mot Bankeryd på söndag. Trä-

ningsperioden avslutas med match
mot IFK Hjö på måndag boda.
I första halvlek märktes det att
IFK Tidaholm har träningsveckan
framför sig. De flesta alerta medan
Kinnarp såg aningen tröga ut de
första tjugo minuterna. IFK skapade också mest farligheter och redan efter en kvart tog blå-vitt ledningen.

Tom Johansson ryckte på höger-

kanten och slog inlägg till en helt

fristående Tommy Hermansson
som bara hade att "raka" in bollen
bakom hjälplöst viftande Arne Ekbom.

Ledningen stod sig dock inte
länge. Fem minuter endast efter
IFK:s mål startade TorbjOrn Åkesson sitt eget målkalas. Det skulle
bli tre till slut för hans del.
1-1 giorde Torbjörn helt fristående med lFK-målvakten Per
Bergström. 2-l kom strax före pausvilan. Mittfåltaren Tomas Karlsson stack emellan med en vånsterrusch och skott vid Bergströms
främre stolpe.
2-1 målet vånde matchen totalt
och når IFK Tidaholm bytte ut fyra
(!) man (fria byten i matchen) till
andra halvlek, ja då försvann både
anfallsspel och försvarsspel för ti-

daholmarna.

Håglöst tog. man sig igenom de
avslutande 45 minuterna och stack-

ars Björn Lugn, inhoppare i IFKmålet fick till slut börja agera femte
back. Det var minst sagt korsdrag
i föisvaret och snabba grabbar (!)
som Gunnar Carlsson, Torbjörn
Åkesson och Thomas Westerberg
hade lite av högstund när man frck
rusa igenom svängdörrar. -

3-1, signerad Torbjörn Äkessoni
var en ren bjussning från IFK-försvaret söm nämnde plockade uPP
och rundade målvakten. 4-1 ti[kom genom att denne helt sonika

Tom Johansson, IFK Tidah.olm ör framme och ir'ri,terar Kinnarpmå.Iuakten Arne
Ekbom i inled,ntngen au matchen. En tröningsmatch som Kinnarp öuerraskand,e
uann så" sm&ningom, med, hela 4-7.
sprang rakt igenom och placerade
bakom en chanslös Björn Lugn.

Viktigt att nämna i

sammanhanget är att båda lagen saknade
flera av sina ordinarie spelare.

Kinnarp saknade åtminstone fyra
av sina etablerade och IFK två.
Lägg därtill att blåvitts ryggrad
Börje Hallin, Nebbe Naskovic, Per
bergström tillsammans med Mats
Johansson togs ut efter 45 minuter.

Båda tränarna, Arvo Kuusk i
IFK Tidaholm och Jan Elf i Kinnarp ville inte dra för stora viixlar av
dety här.
Visst år jag överraskad. att vi
vann med så stora siffror, det hade
jag aldrig ens trott, men tråningsmatch är träningsmatch, menade
Jan Elf.
Arvo Kuusk var lite besviken på
att mannarna inte kunde motivera

sig mer än vad som gjordes.

-

Inspiration och motivåtionen är

ett dilemma när vi möter lag från
lågre serie, andra halvlek. var
knappt träning, grenade Arvo Kuusk som ändåf är optimistisk inför
stundande höststart.

- Det bör bli helt andra tong-

ångar, vi har ju häng på toppgn efter segern mot Skövde.
.
Text och Foto:
ANDERS ELIASSON
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Den sjungande målaren

t

Kin-

narp fyllde 40 år häromdagen
hittade kompisarna på hyss.
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Uno är en välkänd profil i
Kinnarp

€*
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har spelat fotboll
för Kinnarps IF och varit
lagledare för AJaget. I skyttesammanhang får han tillfälle att träffa andra kamrater.

. . Vi på Horisonten säger ett
försenat GRATTIS till Uno!
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Uno Carlsson firades rejält

I

på sin födelsedag. På skylten
står att läsa, "Kulebackarn $
t

skjuter
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alla väder, ibland

med bly ibland med läder".

g,

fst
målare med 30 år i yrket såg om

Inge Karlsson,

Välkommen till en skön Fika-Paus

ll var på besök i Äsarp.

sinbilnärFT:s

Som pensionär kan Inge Karls-

Lunch-G?f6t!
Kaffe o god kaka

son måla vad han vi-ll och just den

dagen FT besökte AsarP var han

i färd med att ,bättra

På sin bil.

Inge berättar att han målat sedan
1933, först hos Evert Ahlqvist och

sedan hos Hjalmar Karlssons
målerifirma i 25 år' Under några
år målade han tillsammans med
Eric Lothsson för att sedan avsluta-

sitt målningsarbete hoq

Fredahl

iAsarp.
Målaryrket är ett av de minst

.

och linolja, naturliga produkter,
som användes. På senare tid

användes syrttetiska färger, kanske lättare att stryka ut, men betydligt farligare att använda. Inge

Katlssons enda men stora liobbY

{r att

sjunga. Han har tillhört

Äsarps kyrkokör i inte mindre än
53 år och tillhör numera även
Falbygdens manskör.

OBS: nYa öPPettider:

må-fr 9:19, lörd 10-19 sönd 12-19
Månd-fred dagens

lunch. q

Jobspost i trfinnarp
Kinnarps IF har drabbats av en
iobspost. Det är mittbacken Roger
'Gn.i..rrro.t som skadade sig

mvcket illa i mötet med S Ving'

Råeer fick både ledband och korsbaid avslitna i ena knät och kom-

mer troligen aldrig tillbaka på fotmer.
bollsplan
-

det är
mest färgen som blivit annorlunda. Från början var det terpentin

rationaliserade yrkena,

Redan inför årets säsong var det
ovisst om Roger skulle fortsätta eller inte och den skada han nu
Jrabbats av nu gör att han måste
iått" sig borta från Planen i ett år

och då tog han beslutet att sluta
helt.

- Det är naturligtvis tråkigt att
han får sluta På det hår sättet' säger Thomas Westerberg i KinnarP'
For laget gäller det att arbeta vidare och då vi nu får tillbaka flera
andra spelare som varit skadade

skall vi nog kunna ersätta honom'
Spelare som återkommer är bl'a'
Urban och Per-Ola Westerberg vil'
ka båda varit skadade.
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Ungdomspastorn hälsas
välkommen till försarnlingen
På söndag kväll år det välkomstmöte för den nye ungdomspastorn- i Slutarps Missionshus.
Det är Äsarps Missionsförsamling
som anställer en pastor till i församlingen. Jan-Erik Holm komer
från Sävsjö

i

Småland och har

gått 3 år på Kortebo Missionsskola.

Jan-Erik Holm kommer tillsammans med Bengt Land in att arbeta i församlingskretsen .som

omfattar Äsärp, Fivlered, SlutarP

ochKinnarp.

BOKBUSSEN

KOMMER

!

llöuetuten
Onsdagar, jämna veckor

fr.o.m, 6 aug.
OBS! Nya tidor.

12.45-13.15 AxtorP
13.30-14.00 Brismene
14.15-14.45 Döve
15.00-15.30 Börstig
16.30-17.00 Hög
t7.15-17.45 Bredene
18.00-18.30 Vårkumla,
GrännarP
OBSI NY hållPltts'

18.45-19.15 Vårkumla,

Glaskulla
19.25-19.45 Vårkumla,

Hulegården

i iiiTil'Tjr"r*

Lennart Orehog inviger

Ys i"åg 6.

komrnunens näringslivsmånad
Landshövding Lennart
Orehag kommer att med-

verka såvål vid

invigningen av Kinnarps AB:s
nya anlåggning som vid
Näringslivsmånadens invigning i Lokal Frökind i
Slutarp-Kinnarp fredagen
den 29 augusti.
Organistionskomittdn .för näringslivsmånaden förvåntar sig
mycket folk till invigningsdagen.

Busstransport från Falköping är
ordnad för inbjudna gäster - länets riksdgsmän representanter för
länsstyrelsen, landstinget, Falköpings kommun, nårliggande kommuner och näringslivsorg.anistioner
m.fl.
Målet för transporten är Fre-

tör Jarl Andersson och FalköPings
fullmäktigeordf. Åke Olsson.

Direkt efter invigningen flyttar
man över till Lokal Frökind där ett
officiellt öppnande av nåringslivs-

Här medverkar
landshövdinge.r, Åk. Olsson, dir.
Olle Johansson, Volvo och kommunalrådet Kjell Gustafsson (c).
Helgens fortsältning.blir på lördagen med en Äsarpsdag och på
månaden sker.

söndagen är turen kommen till
Kinnnarp-Slutarp. Båda dagarna
kommer Motorvagnsklubben i Falköping att köra rälsbussturer. --

o Anmälan
- Glöm ej deltagaranmålan till

arrangemangen under Näringslivsmånaden säger organistionskommitt6ns sekr, Lars Brorsson och

riktar sig till företagare i kommu-

dahls i Äsarp, där det bl.a. blir
rundvandring och lunch. Sedan

nen, som ännu inte svarat På inbjudan.

Jarlsson informerar och visar runt i

deles extra och mycket kommer att
hånda i eentralorten och i de olika
kommundelarna ånda fram till och
med första helgen i oktober.

följer invigningen på KinnarPs
Kontorsmöbler, där vd HenrY

lokalerna. Nybyggnaden kommer
att invigas och vid den invigningen
medverkar landshövdingen, direk-

Näringslivsmånaden i Falköpings kommun kan bli något all-

Landshöoding Lennart Orehag meduerknts&uöl ptd inuigni.ngen aa Kinnarys Kontorsmöblers nga anliiggning
som oid d"et offtciella öppnandet ars Ntiringslitssm&naden.
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för lffinnarp

Kinnarp och Grolanda inledde på söndagskvållen
sin höstsäsong med att drabba samman på Kinnemo. Hemmalaget såg till att båda poänge stannade i
Kinnarp genom att vinna med 4-0 (1-0). Nu var inte Kinnarp så överlågsna som siffrorna visar, lagets
tre sista måI tillkom nämligen under matchens sista
tio minuter.

KommunstryelsCn;

Vg

iitt

Biv inte upp
iårnvågsspår!

Riv inte upp spåren eller sälj
marken! Det skriver kommunstY-'
relsen i Falköping i ett Yttrande
till länsstyrelsen som bett om synpunkter på ett förslag från SJ
som vill att - spåret På hela

sträckan ÄsarP-Ulricehamn
skall rivas upp. Men att riva UPP
spåret vore alltför defrnitivt' anser kommunstyrelsen. Förutsåttningarna för spårbunden trafik
kan ändras så att järnvägstrafik
på nytt blir ekonomiskt motiverad.

Persontrafiken På sträckan

Falköping-Ulricehamn lades ner
för drygt ett år sedan. Någon utvårdering av ersättningstrafiken
har ännu inte skett. På den sträcka som SJ vill riva uPP, Äsar-

p-Ulricehamn, förekommer i
dag ingen trafik alls. AsarP är
ändstation för den godstrafrk som
våxlas om i FalköPing.

Kommunen vill att SJ awakar

en utvärdering om den busstrafik

som ersatt rälsbussarna. Skulle

SJ inte gå med På det bör ett förbehålt om att marken inte får avyttras skrivas in i beslutet.

Kinnarp fick en våldigt fin start
med mål iedan efter fem minuter.
Högerbacken Thomas zCarlsson
forcerade in ett inkast som Grolandaförsvaret inte fick undan. Efter
detta mål hade Kinnarp en bra peiiod, då man skapade en del mål'chanser. bl.a. fick Clemens Hof. bauer ett.'bra skottläge men sköt
inte bättre än att Grolandas mävakt Mikael Eriksson kunde rädda.

Efterhand kom Grolanda in i

matchen och skapade också de ett
par bra målchanaser, närmast var
Jörgen Andersson som sköt ett
skott som tog i burgavelns utsida.

r

giorde sedan 4-0 i sista minuten.

o Lennart och
Christer
Till båste spelare i respektive lag
utsågs Lennart Holm

i

Grolanda

och Christer Svensson i Kinnarp,
två val som det inte frnns något att
invånda mot.

Andra duktiga spelare var i Gro-

landa Rolf Karl6n medan

Lagom till andra halvlek började

det regna kraftigt, ett regn

som

höll i sig matchen igenom och för-

till ett ord-

nat spel.

Grolanda var det lag som ågde

andra halvlek spelmässigt, men

laget lyckades inte skapa några
riktigt heta måltillfällen. Under sis-

ta kvarten satsade Grolanda hårt
framåt och så gick det som det ofta
går i ett sådant låge, motståndarna
kontrar.

På en lång utspark från Arne
Ekbom kunde Thomas Westerberg
springa ifrån Grolandaförsvaret
och slå in 2-0. Tre rninuter senare
giorde Torbjörn Åkessott definitivt

hela

Kinnarps försvar gjorde en bra insats. Jan Elf, Kinnarps tränare,
var naturligtvis nöjd efter matchen.

- Ja, jag tycker att hela

Regn

svårade möjligheterna

matchen genom att på ett liknande

sått göra 3-0. Gunnar Karlsson

laget

giorde en jåttefin insats, tog vara
på chanserna och spelade klokt i
försvaret och alla skall ha en stor
eloge.

Mats Karldn i Grolanda var inte
lika uppåt.
- I andra halvlek ägde vi spelet
utan att kunna skapa några riktigt
rejäla målchanser och det år vårt
stora problem just nu, vi gör inga
måI.

- I och med förlusten idag försvann också den lilla chans som
fanns till en bra placering i tabellen, nu måste vi inrikta oss på att
undvika nedflyttning,

avslutade

Mats.

HÅKANJOHANSSON
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Prieka in den Bl:e
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Du har väl prickat in

i

din almanacka? Det är då
som Kinnarp och Slutarp
ska presentera sig för alla

kommuninvånare.

Nä-

humana priser lite varstans på
"delstationer".
En rad kringarrangemang ska
alltså sätta färg och fart på Näringslivsdagen. Naturligtvis har

ringslivet, idrottsförening-

alla de populiira affärerna i södra

hembygdsföreningen, LRF m fl ligger i startgroparna och laddar nu som
-båst upp inför det som ska
bli höstens stora håndelse.

kommundelen'ocksåöppet hus," I Lokal Frökind kommer Hembygdsföreningen att ställa ut
gamla bilder och här finns också

arna,

-

Och vad kommer då att hända
jo, vi vet att tätorternas två stora

företag på tillverkarsidan, Kinnarps Kontorsmöbler och Intega

'

barna kommer att se till så att du
kan inhandla kaffe och fralla till

ska visa sin produktion och ha
öppet hus för allmänheten. Indu'stri i arbete - det är något som
är mycket intressant att titta på.

c

Tåget rullar
Ulricehamnsbanan öppnar

LRF med sin utställning "Från

jord till bord".

o,

Fristad hed

-

ni vet krutgumman

från Borås som uppträtt flera
gånger i TV och giort succ6. Hon

kommer med musikanter från
Fristad. Och biblioteket har öppet
hus - något att tånka på det
också.

Frökindsgården - där våra
pensionårer bor - lockar med

igen och åter kommer rälsbusståg
för en dag att rulla på banan. Det
blir täta turer från Falköping med
valmöjligheter för intresserade att

Britt'Marie Stridh, dragspelare

stiga av antingen

ket annat.

Kinnarp.

i Slutarp

eller

Om du väljer att stiga av i Slutarp så kan du ta en tipspromenad
från Intega till det som händer i

'Kinna4p. Tätorterna binds samman med en promenad (20 frågor)
- med start i "båda ändar" - och

det finns ingen tidigare tipspro-

menad i Kinnarp-Slutarp som kan
visa upp så fina priser till dem som
Iyckas allra bäst. Idrottsföreningarna går samman och arrangerar
samtidigt som de båda damklub-

och duktig sångerska. Och myc-

LRF finns inte bara i Lokal
Frökind. Siggagården i Slutarp
och Lillegården

i Vårkumla

På Frökindsgården, ett
kommunens service-

av

hem med helinackordering

har ett försöksprojekt inletts som skall leda till att
boendet fiir pensionärerna
blir mer likt '"normal"
boeryIemiljö, d.v.s. så
lånsf det är möjligt skall
pensionärerna bo som de

- Om vi har missat något eller
någon, så har vi ytterligare några
veckor på oss att fylla på programrnet.

r

Förnämligupptakt
Väl mött till Slutarps-Kin-

narps-dagen, som förresten får en
.förnämlig .upptakt.. eftersom..
Nå-

gör i dget hem.
Ökat s;alvbestämmande

gusti; Eå ska vår nye landshövding Lennart Orehag vara på
plats i Lokal Frökind och tillsam-

för pensionårerna och omvårdnad efter behov år två
riktlinjer i projektet.
Socialnämnden har tillsatt en

ringslivsmånaden. invigs i den'
södra delen fredagen den 2g au-

folk"

Underhållning ska det också
bli. En attraktion är Elin från

har

öppna gårdar "nästah hela dan".

Skyltar anvisar hur ni hittar till
gårdarna och djuren.
Så är lägetjust nu när vi kånner
Bengt Samuelsson på pulsen.
Han håller i organisationen i Kipnarp-Slutarp och har "efter samråd", med nåringsidkare och
idrottsföreningar fått fram ett färdigt program för den härdelen.

o Länet

\

mans med "hela gräddan av läns-

Elinhommer

-

projektgrupp som skall se hur man
kan föråndra Frökindsgården och
avsikten är att erfarenheterna därilrån så småningom skall omsättas
på andra servicehus med'helinackordering.
Att det blev Frökindsgården som
blev försökshem beror inte på att
Frökindsgården skiljer sig från
andra servicehus utan fråmst på
att det fanns ett aktivt intresse frå,n

riksdagsmän och "höjda-

re" inom förvaltningar - skjuta

startskottet för Näringslivsmånaden i Falköping, som pågår fram
till i början av oktober.
Lennart Orehag finns också på

plats tidigare på fredagen när

Kinnarps Kontorsmöblers nya

anläggning invigs.

Kinnarp-Slutarp i blickpunkten
mer än en dag - det är positivt
för oss som bor härute.
Avslutningsvis: tänk på att
grannen Asarp har sin stora dag
lördagen den 30 augusti. Dit gåi
också rälsbuss, men du kan naturligtvis ta cykel eller bil. Där är
också allt öppet!
Nedråkningen för Näringslivetsstorsatsningkanböda . . .
BASSEJOHANSSON
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Försök på Frökindsgården
skalt föråndra boendet

Ifinnarp-S lutafps-dog
nte cl ntc"t ttgct attraktioruer
söndagen den 31 augusti

:'?:ri:;:,:.:

Torsdagen den 14 augusti 1986

personalen.
I Socialtjånstlagen sägs att social-

nämnden skall verka för att äldre
människor får möjlighet att leva
och bo självständigt och ha en ak-

tiv och

meningsfull tillvaro. Skall

har pensionårera måltidskort som

de intentionerna uppfyllas bör and,

stämplas. En del lagaf maten sjålva
och personalen lagar frukost och
kvällsmat till några i deras lägenheter. Frukost serveras i matserveringen 8-10, lunch 12-15 och
kvållsmå! 16-18, alltså inte bestämda tider för måLltider.

ra boendevillkor

skapas och däi-

med följer också ändrade arbetsrutiner.

o Projektledare
En arbetsgrupp med företrådare
för socialnämnden, socialkontoret
och personalen vid Frökindsgården har under försommaren gjort
studiebesök i Mora och Perstorp,
där man har förändrat verksamheten vid servicehusen. Vid senaste
sammanträde beslöt nåmnden att'
utvecklingsarbetet skall fortsätta
och att Frökingsgårdens föreståndare Birgitta Adolfsson utses
till projetledare på halvtid under
fyra månader.

r
-

Hjålp efter behov
Projektet handlar bl.a. om att

tillgodse självbeståmmandet för
gamla och att anpassa ömsorgsnivån så att pensionärerna får hjälp
efter behov, säger socialchef Jan
Palm6r.

Målsåttningen för Mora och

Perstorp och också för Frökindsgården är att den som bor i servicehuset skall klara mesta möjliga
själv och bo på'lnormah" sätt.
Det kan t.ex. innebära att man
inrättar en barservering. ! Mora

Slutarp-FAIIt O-4 |"ts{.-a&*f t
FAIK startade
försvaret. 1-0 i första

I

höstsäsongen i
sexan med bortasegeir 4-0 (1-0)

32:a

Al5-laget, som toppar serien,

mål genom Göran Olofsson(22:a),

halvlekens

minut genom peter Gustafs_
mot Slutarps IF på Tångavallen. son följdes i andra halvlek av tre

grepp Peter Gustafsson (25:e) och To_
om händelserna och långa stun- masQvist(35:e). der : framförallt före paus Tvåmålsskytteri peter Gustafs_
trycktemanpåalltförkraftigtmot son var tilljammans med Leif
Slutarpsmålet.
Bore bäst i FAIKJaget,
I andra halvlek hade laget bätBästa spelare i Slutarp var
tre rörelse över sitt spel och kun- målvakten Jörgen Gustafssån och
hade hela matchen ett klart

de samtidigt slå hål på

Slutarps- mittbackenConnvCruus.

.

Ingenvåckning

Några andra exempel på "normalisering": en cafeteria som är
öppen för alla, ingen väckning på
morgonen, inga bestämda baddagar, persorialen hade alltid samma
pensionärer att hjålpa, alla har

eget sänglinne, medicin förvaras i
låst skåp i lägenheterna.'

Det förändrade

arbetssättet

medför att personalen tar mer vara
på tiden, det blir mindre stress och
bättre sammanhåLllning, mindre

kontroll hos pensionärerna

och

sjiilvbeståmmande för dem.
Men gtuppen fann också nackdelar. Det var svårt att aktivera pensionärerna och aktiviteterna i den
nyöppnade dagcentralen var få.
Nu skall man alltså gå vidare på
Frökindsgården och vid nästa sammankomst, i slutet på augusti, konkretisera olika förslag.
S.L,

mer

Storseger för Kinnarpå
Thomns hyllad, oeh,,

Tipspromenad i
i Sörby våvstuga

i För att få tolv rått vid söndagens
i tipspromenad vid Sörby vävstuga
skulle raden se ut som följer: xx2,
xll,

Torbjörn hjält(p...
Torbjörn Äkesson svarade för fyra fullträffar
när Kinnarps IF i, går
kvåll på Kinnemo beseg-'
rade Vartofttr SK med
7-0 efter 2-0 i paus. I
och med gårdagens storseger har Kinnarp på de
senaste tre matcherna
imponerande 16-1.
Gå,rdagens match genomfördes

i regn och rusk, men blev ändå
bitvis en vålspelad tillställning.
VSK har det motilt och i går lyc-

-

kades laget inte ens med ett
tröstmål trots två träffar i trävirket och en boll som rullade på
mållinjen når Kinnarpsvåktaren
Ekbom var överspelad.

riktning, fiälluggla, persilja, myr-

gång, Kalmar, dryckeskårl, utter,
ej kemtvått, Ronja Rövardotter,
världsnaturfonden, Värmland,
gurkört.
Skiljefråga: 758 centimeter.

o Stabilt
Kinnarp har en jämn och stabil
besättning och höstens fortsåttning kan bli intressnt, även om
Södra Vings försprång överst i

Vinnare blev Sten-Åke och
Barbro Wästefors, Tirnmersdala,

tabellen kai'r synas ointagligt.

]

Överlag vå'rdat spel, framförallt
av Tor$örn Äkesson, Christer
Svensson och Clemens HoIba-

samt Leif Lennartssbn, Skara.

uer.

I Vartofta fick Per Sandahl pris
so.m bäste spelare. Bo Janson,
Conny Johansson, Gunnar Sandblom - bäst före paus - konkurrerade om priset som bäste gästspelare. Gunnar.hade i första
halvlek ett par mycket fina chäh-

ser, men det ville sig inte för
VSK den här gången heller.

Uno Karlsson har öuedömnat blommor och kerarnikstatyett till Thomas Westerberg
200:e match i KlF-tröjan. Fotbollsdomaren Arne Nälsson har dömt i 25 &r
och giord,e sitt sistaframtröilnnde p& Kinnemo.
1g*/f

o Målen

för hans

Efter 8 minuter kom l-0-målet
genom Torbjörn Åkesson. PerOla Westerberg svarade i 35:e fåir
2-0, fint spelad av Gunnar Karlsson.

l.196-

av Per-Ola Westerberg. Straff

i 17:e minuten sedan
Thomas Westerberg d"t
^L?:
innanför straffområdet. Han sköt
siälv bollen i mål och 5-d.- i;;-

blev det

Fem minuter inpå andra halv-

lek var det dags för 3-0-nick i

ena krysset av Tor$örn Åkesson. Samme man svarade för
4-0 i 10:e minuten efter fiamsPel

Br

x22,122.

De rätta svaren: Förbjuden färd-

and,stor p - Slutar p 2 -

Via 1-0 i paus gick Brandstorp
fram till en rättvis 2-0-seger. Man
vai det lag som var vassast framåt
och segern var helt rättvis.
- Det ar jämnt spelmässigt, men
vi hade de flesta målchanserna. De

var alldeles för uddlösa,sa Jan

Norman i Brandstorp.
- Spelmåssigt jämnt, men i de
avgörande lägena var de först På

r ThOmaS

500:e

Före matchen
hyllades Kinn_
l:: , * " Thomas
wester-

il,iääile:#',"".ä

r."o:- |lp"jpflt:"rt
hä:;??,nil.?fr#::rtlt;;

?-0 efter p.""

r.al'r""- ffiilfff.iilS:',å1*ä"T}rf:

25:e och Gunnar Karlsson avslut-

å"

O

bollen. De vann rättvist. sa Slutarps Ulf Karl6n.

Svante lvarsson och Fredrik
Munck var målskyttar och de var
också.. båst i sitt lag tillqammans
med Orjan Norman, målvakt, och
Kent Svensson; I Slutarp reste sig
mittbacken Conny Kruus över
mångden'

,jgå-oe-J6

de just Thomas W. samt blomster.
Fotbollsdomaren Arne Nilsson
gör sin sista säsong - söndagens
framtrådande var hans sista På
Kinnemo. Han fick också blömmor. Och sen dömde han över-

björn'Tid35minuter'

-;a

tygande hela matchen.

BÄSSE JOHANSSON

kom upp i normal standard var
Greger Henriksson i försvaret.

r Sport

Berne Svensson i Kinnarp var
mycket belåten efter matchen.
- Ja, vi har verkligen kommit
igång nu och hela laget jobbade
verkligen fint, ska man lyfta fram
någon får det bli Urban Westerberg i försvaret, som tog hand om
det mesta och också giorde det viktiga 2-l-målet, i början av- andra
halvlek. Efter det kunde vi gå ifrån
ganska enkelt.

l'tg("ög- t6

Id:innolrp ör p& g&ng!
Kinnarp verkar gå mot en fini
Man inledde med attl
slå Grolanda med 4-0 och på torsdagskvällen var det Flobys tur att
hemria på Ekvallen få kånna på
höstsäsong.

lagets styrka,
terna med.

5-1 (f-f) vann

gäs-

Elof Bergström, lagledare i Floby hade inget att invända mot förlusten.

- Nej, Kinnarp var vassare

än vi

för dagen och vann rättvist, även
om segern blev något mål för stor,
deras två sista mål kom : alldeles
mot slutet.
Elof tyckte inte att hans låg svarade för någon större insats.
- Alla kari bättre, den ende som

r

Av övriga Kinnarpsmål svarade
Gunnar Carlsson för två och Clemens Hofbauer och Torbjörn Åkesson för var sitt. Mikael Wärn nä-

tade för Floby.

i Kinnarp

Mötesserie
Åsarps Missions- och Filadelfiaförsamlingar står gemensamt för
den tältmötesserie i Kinnarp, som
nu år inne på andra veckan. Varje
kvåll onsdag till söndag fram. till
den 3l augusti pågår mötesverk-

-

Kiittötstorp

Tre straffsituationer spelade hu-

i fredags
besegtade Kättilstorp med 2 - I (2
vudrollerna när Kinnarp

0). Först en Kinnarp-strafi som
Gunnar Karlsson säkert skickade
in till 1 - 0, sedan två Kåttilstorpstraffar, eller råttare sagt, två staffar som Kättilstorp borde haftr. Åtminstone enligt trånaren Ingemar
Ungh:
- Resultat var i högsta grad
oråttvist. Först får dom en staff
som var klart utanför området. Se-

-

dan när vi har två lägen vid mä
som var solklara staffar - då friar
domaren, dundrade en uppbragd
Ungh efteråt. Sett till sjålva spelet
var vi värda en poäng, killarna

samheten dår evangelisten In-

gemar Helmner Såvsjö medverkar.

Mycket sång kan man bjuda på, i
församlingarna finns dei många
sångare som t.ex. ungdomsgruppen "Verkligt Liv".

rcenll'ili,fö

i -z

gjorde verkligen vad de kunde i
dag,-men när domaren inte ville

så...
Kinnarps tränare Jan Elf hade
en annan syn på saken:
- Det ingen som helst tveksamhet vid vår staff, han var klart inne

i

området. Deras "staffar" vill jag
inte kommentera.
Gunnar Karlsson ökade till 2 - 0
för Kinnarp, Kättilstorps mål var
sjiilvmåI.

I Kättilstorp gjorde hela laget

bra i från sig. Kinnarp spelade bra,
trots att man tyckte att Kåttilstorp
"passade dem illa". Extra plus för
Arne Ekbom, P-O Westerberg och
Urban Westerberg.

f
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Hentbygdsresa till
Aln:sborg

holms slottsruin

till Torpa stenhus,

dår guider mötte uPP och beråtta'

de om det unika stenhuset, som är
Stenbockska ättens stamgods. Innanför vallgtavarna reser sig det
måktiga stenhuset och ger alltjåmt
en god förestiillning om hur man
hade det i 1500-talets Sverige. Så
Kinneveds Hembygdsförening fortsatte färden till Höfsnäs, dår en
har haft sin årliga butsrtnykt' Re- , smaklig måltid serverades' Hår besan gick denna!ång till trakterna sågs också en utställning av konstk.irritotke.t o"h åt.rttdutt. Fårdle- hantverk. Hemresan gick över Ulår.å Jo""f Jacobsson berättade .ricehammn och dåir giordes ettkafom bygderna på ett förnämligt sått' feuppehåll vid vandrarhemrnet'
Vid Bogastugan, som var första
målet, gick resenärerna runt och
tittade i den gamla fina stugan. Dår
fanns också medlemmar ur Södra
Vings Hembygdsförening som kunde beråtta om huset för dem som
så önskade. Vidare fanns dår en
utställning av gamla handarbeten.
Sedan gick fården förbi den
gamla Trogaredseken och Sunds-

f

|

Slutarp-Trödet O-l
Slutarp - Trädet 0-l (0-0).

i

medgång. Slutarp är ett lag med motgång. Då går
det ofta sor4 igår på Tångavallen i

Trädet är ett lag

Slutarp.. Gåsterna vann

med
matchens enda måI, inspelat på fri-

spark efter en halvtimmas spel i
andra halvlek. Spelande tränaren
Östen Johansson var målskytt.

Slutarp gjorde sin. bästa höstmatch och hade varit värda poäng
mot serietvåan med tanke på både

spel och de fina chanser som laget
radade upp. Trädet kom bättre i

andra halvlek, utan att på något
sätt få dominans i matchen. Marcus Brorssons inhopp var positivt
för Trädet som annars liksom Slutarpslaget hade en jämn besättning.
Slutarps spelare giorde rakt igenom en stabil insats och sett till det
sved baklängesmålet alldeles ex-

11,86-ös-f."T

Möten lör alla åldrar

?$6- &)9-.{6

1'ts ta

Kinnarp-Gustaf Adolf

r-n

(0-7)

MåI, K: Eva-Karin Johansson.
G: Carina Pettersson 5, Yvonne
Albers 3, Ulrika Albers 2, Karin
Artursson 2.

Hasse Gustavsson i

vÄLKoMNA till sista veckans

..TÄLTMÖTTru

mycket nöjd efter matchen.

i FRöKIND

Pastor INGEMAR HELMNER

Torsd 17.30
Torsd 19.30

Fred

19.30

Träff för alla barn.
Offensivsångarna.
Önskesångernas kväll.

22.00 Nattmöte.

.-

Torbjörn Helmner,

Janne Ternvall.

Barnkör från Småland.
Ungd.kören VERKLIGT LIV.

l9$€-*3-af

Gustaf
skäl

Adolf var av förklarliga

- Tjejerna giorde en väldigl
bra match, de fick stora ytor att
spela på och det utnyttjade de
verkligen till hundra procent.
Hasse ville inte framhålla någon speciell, han tyckte att hela
laget giorde en gedigen insats.
Marie Johansson i KinnarP erkände att hennes lag inte hade
något att säga till om vad det gållde resultatet, men tYckte att siffrorna blev lite väl stora.
- Vi hade ett antal bra målchanser och kunde gjort Ytterli
gare något måI, samtidigt som vi
släppte in några onödiga bollar,

Frikyrkorna

I

tältet Kinnarp fann vår utsände häromdagen
denna unga dam, Louise, 8,5 månader gammal
som föreföll att vara den yngsta deltagare i kvål-

lens möte. Det finns i tältet reserverade platser
för barnvagnar, med eller utan innehåll.

Lanilshövdingen
inviger nya
Kinnarpstahriften
Visst handlar det om en otrolig utveckling
sen den dagen för 44 år sedan då Jarl Andersson i Kinnarp startade en liten snickerifabrik
där det tillverkades litet av varje bl a möbler
och till dagens Kinnarps AB - en jätte som
våxer med rekordfart och som i år kommer upp
i den fantastiska omsättningen 500 miljoner -

en halv miljard!
- Ja, tiderna har fiirändrats konstaterar Jarl

Andersson, som fortfarande dagligen år i full
verksamhet i företaget vars skötsel han numera
med pensionsålderns rätt lämnat över till sönerna.
I morgon inviger landshövding Lennart Orehag Kinnärps nya fabrik. För övrigt en utmärkt
inledning på nårin gslivsmånaden.'
Ki,nnarps grund,are Jarl Andetsson ti'llsammans med
Hewry l,iri,ston, företagets nuuarandn VD framför den

nyafabriken

IIn

gerskt träfaeksfolkt
))

hesökte lffnnarp

Det är så litet som skil-

e

jer, men desto mer

som

förenar och dårför är sådana hår studiebesök alltid
givande.
Det sade Istvan Gyöneyösi, generalsekreterare i
det ungerska träfacket när

'esÅ 'e86

han på tisdagen tilt-

sammans med internatio-'
nella sekreteraren Mihaly
Lensco besökte västsverige och då som första anhalt stannade till vid
Kinnarps AB.
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Förhandlingsombudsman Ou"
Fredriksson som tillsammans med
ombudsman Bernt Carlsson, avdelningsordförande Kurt Gustafs-,
son och klubbordföranden Kjell
Ove Karlsson var med vid besöket
på Klqnarp, understrYker vad som

-

sagts om det goda samarbetet mellan de båda fackförbunden.
- Vad man har kommit längre
med i Ungern än vi är den sociala

bitep, säger Ove Fredriksson, dår
mgrl från facket år mer aktiva ån
vad vi är i barnomsorgs- och fritidsfrågor bl a.

Vid

IJngerska triiindustriarbetareförbundets internatioriella sekreterare Mihaty Lensco
och generalsekreteraren lstuan Ggöneyöst, samt deras totk Jozsef Szt'lca ses hiir ttllsanxlnans med ombud"sman Bernt Carlsson och Kw,narps Bernd,t Bertr,lsson lyssna
tilt dtrektör Henry Jarlssons beriittelse om hur Kinnarps AB uurr,t i storlek undler
årens lopp

besöket..-på Kinnarp Kon-

torsmöbler AB informerade VD
Henry Jarlsson om företaget allt
ifrån starten 1942 fram till dagens
prgduktion i de nära 90.000 kvadf_åtmeterstora lokalerna, vars seAiSe tillskott f.ö invigs i morgon
?redag.

r-e.ns
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Köksskåp i paket bärande
ide för lntega i Slutarp

K*ksskåp och garderrober sc:n kundcr sjålv f$r

pae*a upp *e! slsr$va
ihop. Kar det verkligen

v*ra någat?
Ja, på den frågan xrås*c
vi nog sv*ra ett. obetixgat
ja, ef,ter ett par tir*may till*
sllmman* m*d Xri& åndersson, chef ach huvu*ågare ftir Integ* &3 i $lutarp, ett företag srrn fyra år

till att börja med en
expori av montenngs{ärdiga garderaber tili r'årt broderiand. Tillverkai::gen ::tskades med köksskåp *ch idag i:ar *rtega 13 återir:tedde !::lega

f6*såliste i $:lrg*. år:de!e* av i&
re*ågets omsåttning på tr{orge bs*knas i år uppgå rit! å-S mi{oner
ker$or,

r

U$å nåsta exportmsrkn*d

Ås åilt att döma kan tlSÅ bli det
verkiiga lyfi.et för Sir.rtarpsftirei*-

*fter et*bleri*ge* smsått*r å xritrj**er arfu exp*rte-

get. lr{a* har gi*ri ett 8e*å} k$kslevera:r*er i ccnlaise: *i]! det st*ra

Ssrge ***r US-{ utövsr den

$år S'? hlilsadE på h*s l*tega
faan* {ör öwigt d*:: *:xerikanska
:'*pre*er:talten på besöir" l{an h*ter Peter S*niessen, år från börjax
{l{iteborgare so;* sedan ntånga år

r*r msnteringsfåriiga h$k
nrh garder*trer till både
m*rknadtandel rnax håller

på att lågga under sig i
vårt *get land,

Srik Åndersson och liltegå övsraedlagda Slularpsköks iabrik
<:*h rnaskiner: i septerrber 1382.
Från början var tankeo å!r mån

t*g

skulle kunaa driva den tidigar€
kökstillverkuinger: vidare. Men det
visade sig aH företaget var alltför
urholkat.

r

Bårande idå

Återstod alltså att börja från början. Erik som har ett mångårigt
för{lutet i skåp- och möbelbranschen bl.a. på IKEÅ. Kalmarkök

landet i vast.

verkar i $ar: fransiseo.
Peter f,r"rngerar ssr:r r:tl slags generalagent för lntega och åven orn

U5A-exporten ånnu ligger i sin
liada så höll en stororder på kökss€h badrunrsinredning till 55 amerikanska villcr på atl fårdigstälas
når ri besökfe företaget, Nettovårde drygt 4iS.000 kronor.

r

.

Integos chef och huuud,iiqare

- Det år inte sårskilt enkelt att
göra köksalTårer i USåy såger Peter Santesson. Konkurrensen är

skulle fraktkostnadema bli helt

minst sagt stenhård. Många små

orimliga.

snickerifröetag

clcrÄäelsr.r'-

frrilr And,ersson

tillsg,r1fnans rned, awerrk&rerresen.

ts;r&ten ? eter Saxtes son.

Hård konkurrens

LaL

le skåpen

såndas hoprnonterade

- Tånk dej, säger Erik

Anders-

kelt.det faktiskt år att utföra

teringen.

mindre
underminuten.,.

Sjålv klarar han av ett
köksskåp

mon- arbeta

köksfackhandeln och idag
har vi byggt upp utsGllningar hos
eu2O-tal.

Vi började bearbeta densvenska

14- ff
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Torg{agen den 28 augusrl lgqq .

ruÄnrncsuvsuÅrueo
29aug$tltlttsoktobe?1906

halv m

Kinnärps Kontor$möhler
expanderar med, rekordfart
Kinnarps Kontorsmöb-

ler år företaget som de se-

naste åren expanderat
med verklig rekordfart.
Minst sagt.

Vad sägs om en fördubb-

ling av antalet anställda

och en omsåttningsökning

från 230 miljoner f98B till
fantastiska 500 mi[ioner
innevarande år. lg83 var
antalet anstållda 286 mot
dagens dryet 400.

Var och en förstår säkert

o

Goda

relationer

Henry Jarlsson menar att man

ståindigt jobbar med att bygga upp
goda relationer med de anstålda.
jobbar för att de skall inse att kunden måste sättas i centrum. Men
det tar tid och ibland fungerar det

kanske också mindre bra. Den

kraftiga expansionen har helt na_
turligt också fört med sig en viss

tröghet i kommunikationerna.

.

Nya fabriken

Som en inledning på näringslivsmånaden kommer Kinnarps att inviga sin nya jättelika kombinerade

med ledning av de siff- fabrik och lagerlokal. En minst
sagt imponerande byggnad på
mrna vilken oerhörd bety- 2?.000
kvadratmeter som

delse Kinnarps har för nåringslivet på Falbygden.

- Grunden till att vi försöker expandera i den hår takten år att vi
gårna vill serva gamla och nya
kunder, inte svika det förtroende
som vi byggt upp genom åren. Det

säger Henry Jarlsson, VD för
Kinnarps. Vi har alltid försökt att
såtta kunden i centrum, Har vi inte
kunden så har vi ingenting.
- Sen kommer den anstälde.

Gör inte hon eller han sitt bästa
fungerar det bara inte. Spelar
ingen roll vilka förnämliga maskiner vi har.

rymma hela

skall in-

stoppmöbel-avdel-

ningen, ett nytt datastyrt automat-

lager samt en ny rationell utlastning.

att sälja kontorsutrustningar till

små enmansföretag till

mycket

stora användare. Det är bara i centrala Stockholm som Kinnaros har

byggt upp en egen'utställning dår
de "gamla" egna kunderna servas.

- Egna företag som sköter den
här biten fungerar utan minsta tvekan bäst, säger Henry Jarlsson.

.

Vill öka exporten

Idag såljs cirka 25 procent av

Kinnarps totala tillverkning på export. Exportsidan har vuxit betvdligt snabbare ån den inhemska iörsäljningen.

- Vi har som en framtida målsättning att sälja ungefär hålften av
våra produkter på export, säger

Henry Jarlsson. Det ger naturligt-

Kanske svå,nt att tro att vi tidiga-

re varit trångbodda, säger Henry

Jarlsson, men så har faktiskt varit

fallet. Den kraftiga

expansionen

har stållt mycket stora krav på oss
alla och det skall dåirför bli mycket
skönt när vi framåt hösten kan köra för fullt i den nya fabriken.

o

retagare som marknadsför och sålDessa jobbar med alla tänkbara projekt från

jer Kinnarps produkter.

50

sväng-

ningar i konjunkturen.
Men exportsidan tar mycket lång
tid att bygga upp. Efter många åi
av idogt arbete har Kinnarps idag
skaffat sig ett nät av återförsåljarei
en rad länder. I Norge, England,
Holland och Australien.

Länder som står på tur och dit

miljoner

Pengar kostar det förstås.

vis en riskspridning vid

IIenry

Jarlsson uppskattar att Kinnams

man inlett export om ånnu så länge
i mer begränsad omfattning är Fin-

land, Danmark, Schweiz.

vestera; i rrär"k*a"i"c"" !ö
Joner kronor. Men så handlar det
om en anläggning där mycket höga

ili-

Kinnarps-Kiosken

' ö Framtiden

krav på flöde och effektivitet tiil-

godoses.

o Konfelctyrer
o Tidningar
o Korv
o Hamburgare.

,'skelettet,
tlll
!2_4y"rU Jarlsson framför
skall
bli
nAa
företagets
auto,matlager i ilen
!"_t ^:?T
27.000 koa,ilratmeter stora
fabrit stot*t"n.
Kinnanps

- Det är såkert inte så stor skillnad på möjligheterna för oss och

andra tillverkare på det rent till-

. m.m.

verknin_gsmässiga planet, säger
nenry Jartsson. Det är istälet när
det gåller flöde och rationell hante_
ring som det finns konkurrenskraft
och besparingsmöjligheter att håm-

ta.

REA PÅ.
-OBS!
IS.GLACE

Visst handlar det om en smått
otrolig utveckling sen den dagen

för 44 år sedan då

nuvarande

{gartrion Henry, Assar och Ola

Jarlssons far, Jarl Andersson, körde igång en liteln snickerifabrik dår

bland annat en del möbler.
_

varje,

I mitten av lg4Gtalet fick han se_

produkterna från lilla Kinnarp våil

ut och i slutet av lg5O-talet kunde
man så satsa på en rationellare

produktion. De flesta andra stod

då fortfarande kvar med sina gamla maskiner och så fick Kiniarps,
ett gott försprång.

9tt kontrakt med Krigsmateri_
elverket på vissa kontorsmöbeldetaljer. Ett kontrdkt som han dock
snart blev av med till någon större

Genom de här rationaliseringar_
na kunde man sålia billigare än de
{fsta andra på marknaden.

ma stålle.

Från att tidigare har varit nästan
enbart ett producerande företag så
har Kinnarps de senaste åren satsat på att i allt högre utsträckning
ge en god service åt sina kunder.

d.an

ultverkare. Det skulle bevars ratio_
naliseras, tillverkas på ett och sam-

I det läget tvingades Jarl Andersson att hitta en ny produkt.

Det frck bli

- just det - en egen
tuffi ti_

serie kontorsmöbler. Trots

der och hård konkurrens så slog

NNAqPS PRESENTSHO
Tag

o'Kundservice

. Idag har man en återförsiiljar-

kedja över hela landet. Z0 egnafö_

tilltäilet i akt när du är

i Kinnarp

3llg 13.00-17.00
VARD. 10.00_18.00
LUNCHSTÄNGT

Görfynd,

-6ti
?OD

f ''

+

B gD 611 i Kinnarp ,

.
Just Nu!
o Utförsäljning av garner
o "Rivlådor" med diverse handar:beten
o Stuvar bilfigt
Fålköptngsvågen 67. Tet.0515/33623

1

3.OO-14.30

p-" T:r. för att hålla den svenska
rorsatJntngen
på samma nivå,
rvrarknaden här kommer förmodligen att plana ut, säger Henry

Jarlsson.

det tillverkades litet av

o Otrolig utveckling

Framtiden då?
- Ja, vi kommeS nog att få käm-

Ökad export satsar man som re_
dan nämnts.kraftigt på och Henry
Jarlsson håller det inte för otroligt
att man inom ett antal år får up-p

omsättningen ytterligare nåå.

hun-dra miljoner kronor. Några
kraftigare utökningar på personalsrdan tror han däremot inte det
blir

fråg^an om.

I

och med att man tagit

in så pass mycket folk för att klara

av produktionen under utbygg_
nadsfasen
utan att riktigt ordnä
upp^ltödena så råknar han med
att
qer lrnns stora rationaliseringsvins_
ter att.hämta den dag då den nya
jätteanlägghingen står helt
klar.

- Vi måste se till att

omsätt_

ningen ökar mer än personalen. I
annat fall lär vi snabbt bli akterseg_
Iade, slutar Henry Jarlsson.

Gardiner!
Söndagen den 31 aug.

öppetkl 13-tT
Jag syr upp efter
era egna önskemål
för hemmet, kontoret
och offentliga lokaler.

Lenas

Gardinshop
Slutarp 0515/336 10
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Näringsl ivsdag i Ki nnarp_
-_Slu!arp;

Cen trumlivs

EIin trån Fristail,
öppna fius, promenad
och rfslälfirflryar
Söndagen den 31 augusti

hälsas kommunens invånare välkomna

livsdag

i

till

närings-

Kinnarp-Slu-

tarp.

Kommitt6n har plockat
samman ett tilltalande och
intressant program med

öppet hus bl.a. hos Kinnarps AB som bjuder på

visning med produktionen
igång. Samma sak gäller
Intega AB.
Butikerna håller öppet under

fyra eftermiddagstimmar och LRF
inbjuder till öppna gårdar på Siggagården i Slutarp och Lillegården
i Vårkumla. Likaså kommer biblioteket att hålla öppet.

o Utställningar
I

Lokal Frökind blir det utställ-

ningar. En hembygdsutställning i
hembygdsföreningens regi och vidare LRF-utställningen Från jord

Blir'man kaffesugen har

Uppfödning av grisar.

KAFFE

man

Även på Frökindsgården blir det
öppet hus med framträdanden av
dragspelande Britt-Marie Strid och

o Tipspromenad

I 5qP

Stor sortering krukväxter och
snittblommor

av

idrottsföreningar:na med start och
mål vid Kinnarps respektive Intega. Det går bra att välja startplats.
Mycket fina priser utlovas. De tio
bästa kommer att få dela på ett
vinstvärde på cirka 3.000 kronor.
Inte illa!

29:1

Cylrlamen

hennes döttrar.

Populöra Elin frå.n Fnstad

frarntriid.er uid, niiringsliusdagen i KinnatA-Slutarp.

TIPS
LOTTER

Välkomna!

Man behöver inte heller dra sig
för att besöka näringslivsdagen om
man är rullstolsbunden. Kinnaros

på annan plats så tar man sig ut till
nåringslivsdagen på ett smidigt sätt
med de rälsbussar som kommer att
göra sex turer i vardera riktningen
under söndagen,

Näringslivsdag
i Kinnarp/Slutarp
Söndagen den

och hästar.

Lillegården, Vårkumla

KARN.

möjlighet att dricka kaffe på flera
olika platser. Det är idrottsföreningarnas damklubbar som svarar
'för denna viktiga bit.

Tipspromenad anordnas

9-20

KINNARP

ll

tillsammans med kompgrupp från
Fristads musikskola i samma lokal
under eftermiddagen.

har t.ex. ordnat så att det är lätt ;tt
till bord.
Från TV vålkända och.uppskat-i ta sig in och ut från visningen i fatade Elin från Fristad framtråder briken. I Kinnarp och Slutarp hoppas man föistås på en livlig uppslutning från den övriga kommunen. Och som framgår av artikel

Siggagården Slutarp
Uppfödning av kor, grisar

9_M

Kt 13-17

3l

aug.

Följande företag håller öppet hus:

Skohuset

Kl 13-17

Lenas Gardinshop
Broderiboden

kl

Lokal Frökind

kl12-17

Intega
Samuelssons

EiT/Et
Kinnarus
Lagertörsätining
0515/332 63

13-17 Presentboden

kl 9-20 Nya Matserveringen
kl 11-15 Bil o. Motor
kl 13-17 Sport o. Fritid
kl 13-17 LRF sosasarden srutarp

Gentrumlivs

iKinnarP

kl

13-17

11-17

Frökindsgården

kl

14-16

Utställningar, öppet hus, uppträde.
Katfeservering

EN EFFEKTIVARBEJSMI

Tel 0515/331 80
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de under åren scm bi.a. produktutveckiare fått en mångd uppstag
som ay olika anledningar inte kun-

nat förverkligas. Når han nu köpte
fabriken i Slutarp kunde han plocka fram sina gamla tankar på monteringsbara kök. Dessa lanserades
som företagets bärande id6. En idd
som skulle visa sig hålla inycket

vä.

Det :ir också just nu en extra fart
på byggandet, i USA eftersnm råntorna ligger lågt.

Spar80 procent
Detta att skåpen levererades

.

i Norge

som ett platt paket år,naturligtvis
sjålva grunden för expörten. Skul-

r crrÅ asJ, >d5gr &rt*

-

ållucrå-

son. Monterade hCksskåp och gar-

derober till en ncrmalvilla rar ett
utrymme på drygt åtta kubikrneter. Våra skåp i ornonterat skick
tar bara 1.5 kubikmeter - en be-

sparing på mer ån 80 procent.

skor.

r

. Garderober tilt
. Norge
Genom garnla kontakter

-r!(ns!-rr{)el"ag sxraddarsyr kotr
för den amerikanska marknaden"
Men, fortsåtter han. Det {inris i
gengåld gott om rnånniskor att gr!
ra affårer med. Inom ett område
1.5 timmars bilvåg från $an Frans!
sco har jag sex mi.ljoner männi-

I

Motstånd?

Men finns det då inget motstånd
hos kunderna. Upplever de det in-

te

besvårligt att skruva ihop
-som

skåpen.

-

Faktiskt 'inte, säger Erik ocli

tar med oss ul i utstiillningshalien,
dår han visar hur snabbt och en-

Ito&ssl(ap uno€r mlnufen,.,
Vi lår veia att del egentligen inte
år billigare att tillverka eti skåp

omonlerat. I varje fall inte så
nycket men atl ståpen uie hos
konsumenterna fudå blir cirka 15
pro{ent billigare ån fårdigmonterade just beroende på att frakterna
btr så mycket lågre.

.

Hemmamarknaden

Hemmamarknaden då? Hittills
har det mest handlat om export.
- Jodå, vi år på våg in där oekså,
såger Erik Andersson. I dag har vi
ett l5-tal grossister som såljer våra

tillverkningar från lager.

Dessa

tåcker i stort sett hela Sverige. Det
senaste året har vi också böriat be-

Kungen

bland furhiillsdrivna.
Nisson King fnb 4WD ör ny rokt igenom. Två nyc motorer 'l00 hk bensin och
72 hk diesel. Solluckcr, diff-broms.
S-voxlod lödo ör stcndord.
Dessutom forst med voenskadegorcnii.
Boro Nisssn våqor
:l::::.1:t,,r

Vi bödade bearbeta den svenska

marknaden så s€nt som i höstas,
men allt visår hittills på ea myeket
&n utveckling,

lntega har idag 21 arutåIlda,
dårav l4 i produktionen.
* H€irligt folk.som verkligen stål-

ler upp för företaget, såger Erik
Åndersson.

.

Massiv ek

Till sist. Vilka kök vill

produktionen. Vi har haft
period, men den ser ut att vara på
väg tillbaka, såger Erik Andersson.

En parti färg. . .

Lokal
Frökind

...för

invåndig och utvåndig
rnålning utlörsäljes tiil bottenpriser!

OPPET fIUS

Plats: Vid lC,{-Samuelssons

KL
Tid: Söndag 3118 ki

12*17.

l3-17

Slutarps samhållsförening

Liten bokförsäljning

!:t;i'lri:;tr

Pizrcria-prEm rfir
Drarlite pengar.

På$$å På
Ett fåtal t',lSSAN MTCRA

kvar innan prishöjnlng

söNnee

Fassa PÅ

öpper

$peeialpri* på beg.

13.t,0*'t7.90

under dagen

AT BIL & I$llTllR
$lutarp
0515/333 30

vi

svenskar helst ha idag?
Kök med luckor.i massiv ek svarar idag i stort sett för hålften av

Lördag kl II *Zz
Söndag kl 1t -21
Lunchservering som vanligt.
Bestäl Iningar mottage$.

I{innarps Rs$tautans - Pineria
{f.d. PensionatetJ

.Törsdagen den'28 augusti 1986

FT

29 augusll tlll 5 oktobcr

17
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Återupplryag amla minnnen!

fa rälshussen Iiil Asarp,
SIuIarF ocn Kinnarp,,,
Vilken fin service som
Svenska Motorvagnsklubben bjuder oss i samband
med näringslivsdagarna i
Asarp, Kinnarp och Slutarp på lördag och söndag.
Klubben ställer nämligen
upp med sex rålsbussvagnar för att transportera alla intresserade till öppna
hus och andra aktiviteter
på de tre orterna.
Alltså ett utsökt tillfälle att återuppliva gamla minnen, att låta sig
transporteras genom landskapet i
en härlig gammal rälsbuss.
Anders Vårmelin-Börjesson från
Falköping är fordonsansvarig inom

motorvagnsklubben. Han berättar
att klubben är en riksorganisation,
men att rålsbussarna finns uppstallade i våra bygder. För närvarande i lokstallet i Herrljunga, där de
genomgår en genomgripande renovering av bl;a. det tiotalet medlemmar som är bosatta i Falköpingstrakten.

a Fem

.

turer

att man för 20 kronor per vuxen
och 10 kronor per barn kan åka
hur många turer man vill. Det går
också bra att lösa familjebiijett för
40

I

varje dag

ståder begär hos trafiknämnden att

få ett markerat

övergångsställe i

LIY-start
På tisdag kvii,ll iir det dags igen'
alla pojkar och flickor till UV'scout
i Kinnarps missionshus.
Det år omväxlande Program som
erbjuds under hösten. Alla barn i
åldern ?-12 år är välkomna'

verksamhet. - Renovering och
känske inköp av ytterligare räls-

Ta rölsbussen ut t:itl niiringsliusda.garna i Äsarp, Slutarp och Kinnarp. Ett utmörkt tilffille att &teruppliua
garnla rninnen på, en ned,Iagd ban d,el.

bussar.

Fem turer kommer man att köra
varje dag i vardera riktningen, berättar Anders. Första turen går
klockan 9.15 på lArdag och därefter
blir det en tur i timman, På söndag

går första turen . till Kinnarp
klockan 11.40.

Dagsbiljett gåller. Det betyder

Slutarp, vid Timotejvägens

I

varje tur och de pengar som förhoppningsvis blir över på det hela
går oavkortat till klubbens fortsatta

Overgångsstålle
hehövs i Slutarp
Falköpings kommuns hyresbo-

kronor.

250 personer kan man ta med på

r$Yn-

,,SAMuEISS1()NS
Öppg! söndagen de1 31 aug. kL ]3

Avsmakning av Scans

-17

\\

Produkter

sN
29
lnH'$

s0

r,"3"ll,91

t 419

ning mot riksvåg 47.

I

fastigheten Slutarp 1:71 finns
bostadshus / radhus med tio lågen-

heter och flera av dem bebos av
barnfamiljer. För att komma till
skola' och barnomsorg måste de
korsa riksvågen: Där,år-ofta tåt
traftk och bristen' på inarkerat
övergångsstålle är ett rlskmoment,
enligt Hyresbostäder.

Deli limpa

t4-'iffi

skosaho,qlsoogrr2s')

,l1ileuar ia

$no
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Så hör fungerar ilet. . . Ktnnarps grund,are Jafl Andersson beröttar on1, en au företagets jArnåmliga maskiner för-eh intresserat lyssnande land,shöuding Lennart Ore-

hag'

.E

:

Så fungerar deJ. . .

f arl

uöso,,r

sitt lfJilrtoo;rps

I går öppnades Nåringslivsmånaden i
Falköpings kommun efter konstens al'
la regler med både fanfarer och landshövdingetal. Som en del av invignings-,
programmet passade KinnarPs Kontorsmöbler, vårt största -företag på att
inviga sina nya 27.000 kvadratmeter

stora produktionslokaler. En perfekt
inledning på den drygt månadslånga
nåringslivs satsningen.

Mycket kretsade förstås kring Kinn-

arps grundare Jarl och Evy Andersson
denna eftermiddag.
19g6- O,l4A

"r2-

NÄR|NGSLIVSMANAD
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29augustltill5oktob€r1986
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Liircragcn den ll0 eugueti il986

Tr o,diti,orJ s utbill d,niffig
kaali,t6t - tre nAekelord,
g

Invigningen

arps

av

Kinn-

Kontorsmöblers

27.000 kvadratmeter stora

fabrikslokal blev den perfekta inledningen på näringslivsmånaden i Falköpings kommun.
Och naturligtvis kretsade våldigt mycket kring
Kinnarps grundare Jarl
Andersson och hans maka
Evy denna eftermiddag.
De båda visade invigningstala-

ren, landshövding Lennart

Orehag, runt i fabriken och Jarl berät-

tade för en intresserad och imPo'

nerad landshövding om hur företaget han och Evy startade i blygsam skala för 44 år sedan vuxit upp

till

Skandinaviens största kontorsmöbelföretäg med en omsättning
som i år kommer att passera halvmiljardstrecket.

sentanter, många från utlandet.
- Inte kunde vi tänka oss den
hår utvecklingen Evy och jag när

vi startade 1942. Men det har alltid
varit en glädje för oss att följa utvecklingen.

o Tack till trotjånare

o En glädje...
- Ja tiderna har verkligen förändrats, konstaterade Jarl Andersson när han hälsade alla som mött
upp, inbjudna gåster, som landshövdingen, länspolitiker, riksdagsmån, folk från landsting och kommun och inte minst KinnarPs egen
återförsåiljarkår ett 60-tal repre-

Jarl Andersson passade på tillfållet att hylla tre av företagets
verkliga trotjänare som funnits

med i över 30 år. Det var Bengt
Ek, Stig Alfv6n och Gösta Andersson som uppvaktades med blommor och minnesgåva. Fanfar dessutom från fina Mössebergarna som
inramade invigningen med musik.

o Tre nyckelord
Innan man samlades i nybyggna-

den hade Henry Jarlsson,. Kinnarps nuvarande VD informerat om
företaget och vilka tanliar man har
inför framtiden. Bland annat drog
han upp tre nyckelord som utan
tvekan betytt mycket för företagets
. rekordsnabba utveckling med en i
stort sett fördubbling av såväl om-

:iti:ai:';:'1

några 1ä år. Nyckelorden var: Tradition, utbildning och kvalit6.

o Ta till sig
När landshövdingen så småningom tog podiet i besittning för
att hålla invigningstalet utgick han
från dessa ord.

- Det gäller att ta de orden till
sig, månade Lennart Orehag. De
gäller i alla sammanhang.

Kinnarps var välbekant för vår
nye landshövding. Dels hade han
genoin åren inom den offentliga
sektoin stiftat bekantskap med företagets produkter och dels otaliga
gånger mött de storå reklamförsedda lastbilarna ute på vägarna.
- På tal om den offentliga sektorn får den ju ofta kritik, menade
.Lennart Orehag, men för KinnarPs

o Tryckte

på knappen

mitt6n passade i sitt anförande in-

,Slutligen tryckte landshövdingen

ledningsvis på att hälsa de utländska gåsterna välkomna på engelska.

på "knappen" och förklarade 50miljonersanläggningen invigd.

"Knappen" var istället för blå-gult
band och trycket startade en truck
i det imponerande automatlagret.

Åke Olsson, ordförande i organisationsgruppen ur näringslivskom-

vidkommarle hade den, vad han
förstod betytt mycket positivt.

..

Bland annat konstaterade han helt
riktigt att "Falköping is wonder-'

fuf'...

Ordf. menade oikså att det här
kanske var den största dagen i Falköpings kommuns historia. Att få

Text: Lars Svensson
Bilder : Margareta Boman

Drygt 300 personer deltog i, inulgningen qu d,e nga lokalerna, De anstaillde tog en paus i arbetet och, lyssnade
tilt la,nd,shöud,ing ens inuigning stal.

Tre

ans

Kr,nnarps trotjiinare hyllad,es för

och nxinnesgå,ua
so,mmans med

fick

fina

r.nsatser under nxer (in 30 år. Blommor

Bengt Ek, Stig Alfuön och Gösto" Andersson.

Jarl och EpA And.ersson.

På"

btlden

ttll-

starta näringslivsmånaden med en
invigning som denna. Fantastiskt!

o Falköpingsanda
- Det talas och skrivs så mycket
om det som kallas Gnosjöanda,
.fortsatte Åke Olsso.r. Det är bra,
'men låt den vara kvar i Gnosjö.
Här skall vi bygga upp en Falkö-

pingsanda, en Äsarpsanda, en
Kinnarpsanda. Vi har över 1.400
företag i kommunen som kan växa
och utvecklas. Det är vi stolta och
glada över.

o Tack ska ni ha!
Åke Ols"on kallade också upp

Jarl och Evy Andersson på podiet
och hyllade dem

i varma ordalag

samt överlämnade med

av kommunalrådet Kjell

ässistens

Gustafs-

soti en vacker blomsterkorg från
Falköpings kommun.
- Tack ska ni ha Jarl och Ew
lycka till för kommande dagar.

-

. En stor varm kram till Evv
och
ett fyrfaldigt leve för båda p-ionjårerna blev det också innan den

pampiga invigningen var över.

i;,,, " "j
it.,{.
,.r

Det var vtd. d,en hör biinken detbörjade en gå,ng. Kinnarps gnlni1ore Jarl And,ersson
tillsammans med, sonen nuuarande VD:n Henry JadssoÅ. .

tiil
nåringslivsda$
Kg

Vilken pangstart på näringslivsmånaden, Ordet
succ6 är i olika sammanhang ett tämligen, utslitet

!i.:trl
l:;:;r;t:

ord men vid en summeiing
av aktiviteterna och pu-

bliktillströmningen under
de två första riktigt publika dagarna är närings-

livssatsningen som vill visa upp vad företag och föreningsliv i kommunen både vill och kan, ja då finns

inget annat ord än succ6

att ta till. Kanske skulle
det i så fall vara med ett
förstärkande tillågg som
t.ex. dundersucc6.

Trots regn och rusk under lördagen kom närmare
4.000 på besök i och omhring Asarp, tack vare fint
sensommarvåder, 6.000 till
8.000 personer i rörelse i
och omkring Kinnarps, Ja,
så måste sågas, för även
om det var Slutarp/Kinnarps-dagen så var det visningen av Kontorsmöblers
anlåggningar som var det
stora dragplåstret. Men
även .de andra arran-

i,t
f:fr t:i1

ä, ttl
L**;*,:id*

gemangen lockade fullt

hus och redan på söndags-

eftermiddagen började
man i Frökind att tala om
att göra Frökindsdagen till
en årlig tradition.

Kön

till

närö.ngsliusdagen

i Kinnarylslutatp

-sidr5-17-

oar lå,ng. (Foto: Margargja Boman)

i:ff

Appa hus på åiq4qyården
Få sta'bor vågade sig
in i ladqgården l'j34- ö1- oi

- Visst år andra lantbrukare välkomna men

stadsbor är dubbett vålkomna nu när vi har öppet
hus i våra ladugårdar.
Det sa Bengt Abrahamsson på Siggagården under
söndagsförmiddagen när
, man slog upp portarna för
den som ville komma och
se ett modernt lantbruk i
verksamhet idag,
Under dagen var det också en
jämn ström av besökare på gården, men stadsborna var i klar mi-

noritet. Nittio proeent av besökar_.

na var yrkeskollegor till familjen

Abrahamsson som nu passade på
opfr skaffa
'g.t"i:r.l?\

- En anledning till att så få stads_
bor besökte oss nu var kanske vis_
,

ningen på Kinnarps. Man valde lite

finare kläder när man åkte hemifrån och kände sig alltså inte klädda för ett lagårdsbesök, trodde
Rengt -{brahamsson, som hoppas
att LRF tar initiativet till öppet hus
också vid annan tidpunkt därför att
det för både bönder och stadsbor
är viktigt att denna produktiop v!

sas upp.

, Och att jordbruket år en viktig
del av företags^amheten i Slutarpl

.

Kinnarp- och Åsarpsbygden visar
det faktum att 104 jordbruksföretag
år verksamma på ca ?.S00 hekta;
åker och skogsmark. Det finns i

området 1.500 kor, 3.300 ungdjur,,
360 suggor, 9.200 gödsvin, 600 får
oeh 1.200.höns: .
..:
{'1't.1,}:*ifr }-:q*ii,l;, i;r r ; ; ir..'
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frå,n Frista he' , 85-å,rig entertainer som gladde publiken utd Lokal Frökind.

Eh.n

Anders, Linda, Samuel och Jennie Kammensjö possode
att ålco rcilsbass ttll Kinnarp, en spiinnande upple6else tyckte de samtliga.

på.

I I(INNA

SUCCE

tla,-gb'

I[t hönger aäl med
på Nörirytliitsda'n?
Aldrig förr har så
mycket folk under en
och samma dag varit
samlade i Slutarp/Kinnarp. Det är en sanning
som ingen kan rucka
på. Svårare blir det om
man vill ange en exakt
publiksiffra eftersom
inga vändkors behövde
passeras. ingen entrdavgift betalas. Utan det
måste handla om uppskattningar.
Vad man med säkerhet vet är;'
att långt över 5.000 "Välkommen til1 Kinnarps"-folders dela-

des ut, att'antalet parkeringsplatser i de centrala delarna av
både Slutarp och Kinnarp denna dag inte ville räcka till. Mellan 6.000 och 8.000 dagsbesökare är nog en realistisk uppskattnlng.

Publikt alltså en succ6 för
årets Slutarp-Kinnarpsdag, en
dag vars återupprepande nästa
år redan diskuterats inom organisationskommitt6n.

o

Succ6

Arrangörsmässigt också en
succ6. De båda grannsamhälle-

na hade denna dag dukat upp
en lång rad aktiviteter som tillgodosåg de mest skilda smakinriktningar, men där det öppna

huset hos Kinnarps Kontors-

möbler liksom blev

huvud-

rätten.

Allt ifrån det portarna

slogs

upp vid tolv-tiden fram till
stängningsdags tre timmar senare var det en jämn ström av
intresserade genom de 90.000
kvadratmeterstora lokalerna.

240 av de anstållda hade den-

na dag offrat sin ledighet och
gått till arbetet. några med gillande, några lite nervöst och
några med känslan att för da-

gen vara

utställningsobjekt.
Men hår handlade det inte om
förevisningsövningar utan vad
man arbetade med också denna söndag var kundorders som

skulle fårdigställas och

som,

når det gällde monteringssidan
ikulle va.a klart for leverans På
måndag.

Bernt Bertilsson som organiserat den här öppna dagen var
glad för det intresse och den
vilja att ställa upP som Perso-

nalen visat och han kunde På
söndagseftermiddagen konstatera att allt löpt utan några'bekymmer.
- Vi är glada över att ha fått
visa en fabrik där produktionen
är igång jag tror inte intresset
från allmånheten varit lika stort

om vi skulle ha visat en

sön-

dagstyst fabriksanläggning. sä!€r Berndt Bertilsson.

o Produktionen
igång
Produktionen var alltså igång
och besökarna imponerades av
utrymmen, maskinutrustning
och inte minst av den effektiva
produktion som visades uPP.
Många anhöriga till anstållda
i företaget passade också På att
ta sig en titt på mammas eller

pappas arbetsplats. Någon hade dessutom plockat med sig

kaffetermos och söndagsbulle
för att bjuda maken på under

en paus i arbetet.
Denna dag fick också fabriksområdet tjänstgöra som slutsta-

tion för den rälsbusslinje

som

på lördagen gick ända till Åsarp

men sorn nu alltså stannade i
Kinnarp. Tyvärr var det inte så
många som passade på att åka
med rälsbuss, en upplevelse
som berikade dagen för blott
ett hundratal.
- Vi fick visserligen fårre resenärer än vi räknat med berättar Anders Wårmelin-Börjesson
i Svenska Motorvagnsklubben,
men vi är fullt nöjda med de
här två dagarna. Vi har varit ett
tjugotal man i verksamhet med

biljett försäljning, biljettklippning, tågvärdskap och arbetet
som lokförare och tack vare ett
fint avtal med SJ ger också de

här dagarna en liten vinst till
vår kassa.

o Intega
En jämn ström av besökare

hade också

slutarpsföretaget

Intega under hela söndagen.

Här var visserligen inte

prosamma ut-

duktionen igång i
stråckning som hos Kinnarps
men företagets utstållning av

köksinredningar
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lockade

många.

Elsa Johansson och Ingrid
Setterberg var två av de många
som noggrant undersökte kök
av 87-års modell. Båda var ense
om att de vita köken rned släta
dörrar nog var att föredra. Ut-

dragbara grytskåpet fick ett extra plus i kanten och slutligen
konstaterades att herrar
kökskonstruktörer blivit rikti$
duktiga men att "de har säkert
haft kvinnor till hjäIp".

o Kommers
Kommersen i de båda samhällenas många affdrer var under hela dagen stor, det såldes
mat och broderi, det såldes present och gardin, det såldes kjol

Text: Lars Äkhe
Foto: Margareta Boman

och det såIdes skor.
Och det såldes böcker. Kilo-'
vis. Biblioteket passade på tillfället att göra sig av med en hel
del dubletter och många var
det som fick med sig ett och annat kilo litteratur hem.
Hembygdsföreningen berät-

Elsa Johansson och lngrid Setterberg Dar intresserade
besökare på lntegas köksutsttillning

tade om sin verksamhet, Frökinds dräktkommittd knöt nya
kontakter och duktiga hantverkare visade upp sina alster. På

RP/SLUTABP
q

T'*H,$

88-&rige

Martin Dauidsson

Frökindsgården var det också
öppet hus, här bjöds de boende
på underhållning av Britt-Marie
Stridh med döttrarna Linda och
Jennie och här fick också åldringarna chansen att ta sig en
rundtur i samhället per hästskjuts. Vartofta Lantliga Ryttarförening ställde upp med flera
vackra ekipage. Martin Davidsson. 88 år. f.d. lantbrukare från
Brismene hörde til de som passade på att uppleva gamla tiders hästskjutsar.

o Kaffe
Och på flera ställen

oiig upp r. en ao Vartofta Lantli,ga Ryttarklubbs
En mycket uppskattad sång-

i samhäl-

servering av idrottsklubbarnas
damer. Både kaffe och bröd
hade en rykande åtgång. 1.400
bredda smörgåsar räckte inte
långt, nytt bröd, mera smör och
ost fick införskaffas och smör-

pen Verkligt Liv från Äsarp anförda av riksevangelist Ingmar
Helmner som också lockade
med publiken i gamla kära lå-

menderade polismän, inga incidenter. Det var en fin och inne-

Dagens huvudartist var 85-åriac-

ga EIin från Frista he'

kompanjerad av Fristads Musikskolas brunnsorkester. Med
klar och säker röst och med
mycken humor bjöd Elin på en
ricka gamla skillingtryck och
andra visor till publikens stora

.

wffi

Åke
också

Äke Olsson, kommunfullmäktiges ordförande på plats och uttryckte sin stora glädje över det

fantastiska intresse som hittills
visats näringslivsmånaden och
han passade också på att berätta om kommande program.

hiistekipage.

hällena. Men inga extrakom-

sarsånger.

- Så fanns naturligtvis

fina

Mycket folk och mycket tät
trafik på gatorna i de båda sam-

stund bjöds av ungdomsgrup-

förtjusning.

lena hade ordnats med kaffe-

gåsar göras.

på.
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hållsrik dag, det konstaterade
publiken, det konstaterade arrangörerna som alltså redan på
söndagseftermiddagen började
tala om nästa års Frökindsdae.
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Karantän lrlaneras
i Kinnarp

Kinnarps IF vågrar släppa kontakten med'serietvåan Ekedalen
och en hägrande kvalplats. I hel-

gen tog man en fin skalp genom att
vinna den svåra bortamatchen mot

Hållstad med

En Kinnarpsbo vill

be-

driva karantänverksamhet
för importerade sällskapsdjur och planerar en anlåggning strax söder om
Kinnarps tätort vid vägen

mot Ulricehamn.

Anlåggningen får plats
för 20 hundar och fem katter.
Innan verksamhet kan

srarra

krävs tillstånd och beslut om detta
Lantbruksstvrelsen.
Kinnarpsbon har dock våni
till

paus.

möjlighel att få bort djursmugg_

Som så många gånger förr blev
kvickfotade Gunnar Karlsson
matchhjälte då han efter dryga

rmgen.

- Den är ett mycket stort pro_
blem och i sådana fall sker smittospridning helt okontrollerat, sä_

halvtimman höll sig frmme på en
målvaktsretur efter det att Tomas
Westerber lossat den stora kano-

ger han.

nen.

o Hör av er!
Några grannar har hört av

Annars var det inte tal om något
skönspel. Det var ge och ta från
början till slut med otaliga chanser
åt båda håll. Arne Ekbom i Kinnarpsmålet storspelade och liksom
Gunnar var Arne en av huvud-

sig.

men förmodligen har fler synpunk_

ter på etableringen. I så fall vill

miljöskyddschefen att man kontaktar honom. Han finns i Stadshuset i
Falköping.

soskyddsnämnden för att få ett för-

onsdag.

- Anläggningen som planeras
kommer att bli förstklassig för sitt
ändamål och det är ett verklist am-

bitiöst projekt, sager Rolf Asplund,
miljöskyddschef.

o Smitta?
Men grannar till den blivande
anläggningen har redan hört av sis
och förklarat sin rädsla fcir smittå

Å,sarp

o Kinnarp

-

Falköpings IOGT-NTO:s juniorförening fortsåtter med sin barngymnastik i Kinnarps skolas gym-

3-l ör AIF .ir laget
såikerligen tacksamt för. Alla
målen kom för övrigt i den första
-

o

Karantän år ju samhällets sätt

halvleken.
Efter inledande två öppna chanser för gästerna kom 1-0 efter en
kvart genom Sten-Åke Nilsson. Efter halvtimman kvitterade Slutarp
genom Magnus Johansson, men
bjöd omgående på chans för Åsarp

som Jimmy Rylander prickade i

att skydda sig från att få in djun_
sjukdomar i landet. Någonstans
måste karantånanläggning ligga,

,gs4-ö3- ög

säger Asplund.

r

Smuggling

Kan en karantän till på det här

området komma till stånd finns en

Div. lV Södra Skaraborg
Vartofta- Kinnarp

l-5 (0-3)

Må1, V: Britt Karlsson. K: Carina Torstensson 3, Ulrika Johans-

son, "Kade" Johansson.

Kinnårp svarade för en första
klassens sensation, då man slog
tillbaka topplaget Vartofta med

5-1.

- Idag stämde verkligen allting, tjejerna spelade fantastiskt
bra hela matchen sa Elise Andersson i Kinnarp.

- Jag tycker att vi vann rättvist. Vartofta fick ofta bara slå
ifrån sig, särskilt i första halvlek.
Elsie ville inte framhålla någon
före de övriga utan tyckte att alla
var mycket bra.

Christer Sjölin i Vartofta hade
inget att invåinda mot Kinnarps
seger.

- De vann rättvist sett till deras första halvlek då'de spelade
mycket bra:
- Kinnarp var heltånda inför
matchen samtidigt som vi un=

derskattade dem.
- .,Första halvlek var.aån såm-

sta för året och även om vi'kom
tillbaka i den andra tyekerjag inte att vi giorde någon större
match. Bäst var Christina Larsson på mittfältet och Marie Gustafsson i anfallet.

nades inte. Med både tur och

skicklighet lyckades gästerna hålla

tätt. I sanningens namn ska sägas
att Kinnarp sumpade flera kon-

tringschanser så gästernas lagledare Berne Svensson tyckte resultatet var i sin ordning.
- Grabbarna gjorde en härlig

kämpamatch som jag tycker vi
vann råttvist. Arne Ekbom i målet
gjorde en grandios insats. Ytterbackarna Clemens Hofbauer och
Eddie Gustavison var också dukt!

sa' ns{-6?"6f

|d:inna;rp-Ylullsjö 5-4

Kinnalp och Mullsjö bjöd på ett i ltriden om
kvalplatsen, vi har
rejält målkalas då man drabfale dus".rio.r, åugo.^.,a.t

i

samman på Kinnemo på söndags- der.

eftermiddagen. Kinnarp stod
.titl
slut som sesrare med 5-4 efter

egna hän-

Gustav Götstav i Mullsjö ville inte

håX;-;;J;;
att Kinnarp vann
Jan Elf, tränare i Kinnarp, tyck- "tI"'ri';,
de hade lite tur på slutet
te att hans lag vann rättvist, även
.päi.*lr.igt tycker jag att vi
om segermålet' gjort *
""f,
ua. hålt ia-"å,;.aigr, så oavglort
-Tl:Ti'
Westerberg kom endast tre
minu- hade speglat
matchbilden bäst.
ter före slutsignalen.
Leif Johansson var bäst
r:r:^1
Vi
fick
-Anfallets
ett
mål
i
bakebådaharvreka,"",;;;-1,';;',1
'+;.,,.Åff tl"r",H",r:,:rå.J,1
oss in i matchen igen, det tycker f"._;;;;J"lKinnarp.
jag tyder på styrka, sa Jan, som
Målen: 0_i Leif Johansson, 1_l
var väldigt nöjd med sitt lag.,.
G,l.r.,a. X".tio.,, z_l Gunnar
- De visade en härlig vltji ,octr X..t..o.,.-zli-1jii SJ.h;d;'ä:å
kämpade verkligen bra matchen
i;tf l;;"";,
3_3 Thomas Wes2-2 i halvtid.

j:ff

rgenom.

-

segern innebär ju atr vi rortrarande i allra högsta grad finns med

l1';1"åJ.S"t;å,I:,*:T:r;
Th.-"; #;;;;;;..".

Sluta,rp-Ro;pid -t-t-,
Med målvakten utvisad efter en

kvart och ytterligare en

spelare

,?86- o1-as
t-

Douglas Jansson i Rapid tyckte
inte att segern var något att disku-

borta under sista halvtimman kun-

tera.

de inte Slutarp stå emot Rapid.

- Vi ägde spelet matchen igenom
och jag tycker att vi var det klart
bättre laget.
Bäst i Rapid var målvakten Has-

- I och med att vi inte var fullt

lag mer ån första kvarten, kunde

Rapid få ett spelmässigt övertåg
och de vann vål därför rättvist, sa
Bengt Stenqvist i Slutarp.
- Med de förhållanden som blev
tyckerjag ändå att vi gjorde en bra
insats, killarna kämpade bra, sa
Bengt, som framhöll Ola Johansson på mittfåltet i sitt lag.

?s(-4? -å.t

Sluiolrp

hemmabana,

nastiksal torsdagar med början den

4 sept. Ledare blir som tidigare
Maria Axelsson. som är bosatt i
Kinnarp.
*cr?.,e v

-

Slutarp missade en rad öppna
chanser och slåppte till bakåt. Då
blev det som så många gånger tidigare i år förlust. För motståndet
igår kvåill stod Åsarps IF på sin

Barngymnastik

och störningar från karantanen.

-

I den andra akten flyttade hemmalaget fram positionerna och satsade allt på ett kort vinna eller försvinna. Bud på kvitteringsmål sak-

f

första ins(ans. miljö- och"iehal-

upp på nåmndens sammanträde på

männen bakom vinsten.

ULLANORDMARK

fattas av

handsbesked. Ärendet kommer

l-0 efter siffror i

se Johansson, anfallets Jonas An-

dersson, mittfältaren Thomas
Karlsson och försvarets Krister
Karlsson, som också gjorde ett av
Rapids mål..Ulf Ferm svarade för
det andra medan Bengt Andersson
nätade på straff för Slutarp.

q-l

3-l (S-I)

nät. Douglas Johansson faststållde
slutresultatet

3-1.

Sten-Åke Nilsson och Sven-Åke
Larsson bidrog i hög grad till siffrorna, men även Douglas Johansson, som tyvårr blev skadad och ei
kunde medverka i andra halvlek
var duktig.
Slutarp spelar med ett, p'å några

fötter, halvskadat manskap

och
några kuggar är borta av andra an-

ledningar. Laget har just nu ett
spel som svarar mot lagets placering i serien, nåst sist. Ifol rvar
laget näst båst.

"I(ö,rr,no;rpsbor

Falköpings B.|d.-|Könrr.lo;rp3-B
Kinnarp tappade en värdefull
poäng i jakten på en kvalplats i

protestera,r

mötet med FBK på Falevi.
- Vi ledde med 3-2 och då såg

motkurantiin
li

Ett drygt 50-tal Kinnarpsbor hår undertecknat

en

idag, men deras mål kom

protestskrivelse mot en' planerad karantänanlåggning
på en gård i utkanteå av samhället.
' De protesterande pekar bl.a. på smittorisken för egna sällskapsdjur, husdjur och även för dem sjålva.
- Frågan år för tidigt väckt. Det gäller bara en ansökan, säger Allan Thor, mannen bakom projektet.
Han såger också att smittorisken är praktiskt taget
obefintlig.

6 - o Falköping

det bra ut. Vi lyckades dock intä
knyta till utan släppte in en kvittering, sa en inte helt nöjd Berne
Svensson i Kinnarp.
- Jag tycker att resultatet var
rättvist. Grabbarna kämpade bra

tr*{-og-t.f

I

på

onödiga markeringsmissar,

frrrrrJö-.$f rrlo rp | - E

lft.rnrrurlirgtt l(rg ledningen
FBK:s Börje Näsström.
med I -0 men i paus var siffrorna
Thomas Johansson, Kiell Fredriksson och Bernt Palmlvrsr sva- 3-liSlutarpsfavör.'
I den första
sa

halvleken gjorde
rade för hemmalagets mål medan
de mål på missar från vår sida och
Tommy Berglund. Gunnar Karlsiefter paus orkade vi inte riktist.
son och Thomas Westerberg gjorVi skapade trots detta en del mån
gästernas.
de
kom inte närmare än stolpträffar,
I FBK skall ingen nämnås före sa Göte
Tallberg i Furusjö.
den andre medan bröderna per- Ett rättvist resultat. Jag tycOla och Thomas Westerberg var
Kinnarps bästa.

dan igång. På måndagen
låmnades en protestlista
in titl mi[iö- och hålsoslryddsföwaltningen i
Falköping med drygt
femtio namnunderskrifter.

- Högst olämpligt att
lågga en sådan anläggning i ett tåttbebyggt område, skriver de"femtio
Kinnarpsborna i protest-

skrivelsen.

4-2 (2-0')
Kinnarp: Carina Torstensson 2.
Hemmalaget tog en säker seger
mot Kinnarp. Båda lagen saknade
några ordinarie spelare och det
slog hårdast mot Kinnarp som hade svårt att få till ett vägvinnande

t

spel.

husdjur och även för människor.

Hundarna

mer att skälla och dårmed vara
omgiv-

ningen, anser undertecknarna.
- Frågan åir för tidigt våckt.

Idag är det bara frågan om en
ansökan och det är fritt fram för
alla att lägga fram en sådan, så-

ger Allan Thor, Smediegården,

mannen bakom ansökan till miljö- och hålsoskyddsnämnden.
Den anläggning Thor ansöker
för år avsedd för importerade

sållskapsdjur
fem katter.

- 20 hundar

och

i karantänen

kom-

Allan Thor har anmält sig som
intresserad av att starta karantånverksamhet, eftersom det
kråvs ytterligare en anlåggning i
landet.

o Rabies
sållskapsdjur
nödvändig. Annars smugglas
djuren in i landet med en mycket

större smittorisk som föUd.
Skråcken för rabies är i det hår
fallet utesluten. Den år bara
Allan Thor.

- Det finns två karantäner i

landet, en i Stenungsund och en i

Vallentuna utanför Stockholm.

En jordvall som fångar upp
hundskall är projekterad mot bebyggelsen. Hundgården år bara
öppen - med stängsel - åt ett
håll. I övrigt är den innesluten av
betong.

o Två tjånster

- Karantän för

år

smittsam vid direktkontakt, såger

Tvåkarantäner

o Enligt norm

Anläggningen projekteras vi-

dare med två tjånster

heltid.

Djuren kommpr inte vara ensamma utan har alltid skötare i nårheten.

Anlåggningens ljudnivå kommer inte att vara mer störande
för omgivningen ån under nuvarande förhållanden, menar Thor

Den anläggning, som ansökan
ävser, planeras helt i enlighet
med Lantbruksstyrelsens normer. Hundgården får t ex dubb-

och sägei:

stämmelser, såger Allan Thor.
Veterinärkontroll sker regelbun-

la, fågelsäkra stängsel. Det finns
regler för rastning i hundgården

det.

och hundarna utfodras inomhus..

gårdar. 20 hundar år vad jag
maximalt skulle kunna ta emot.

Jag har aldrig hört talas om smit-

Man åberopar en befarad stor
smittorisk för egna sällskapsdjur,

över mängden spelmässigt var Ulf
Ebenhardt. För Furusjös mål
svarade Vladimir Hadelund.

Målskylt IFK: Anette Karlsson 4.

Tistlägen'deil 9 septefiber 1986 ''

ett störande inslag i

.

löf och Ove Karl6n var Slutarps
målskyttar och en som reste sig

IFK Tidaholm-Kinnarp

- Vi giorde en dålig match. Visserligen skårpte tjejerna sig något
efter paus men det räckte inte ånda fram, beråttade Elsie Andersson i Kinnarp.
Per Bergström, lagledare i IFK

i tåtont))

Protester mot den pla-

planen, sa Slutarps Ulf Karl6n. Vi tog
tag i spelet efter deras snabba
ledningsmå1.
Peter Fredriksson 3, Erik Win-

I

Protester mot karantrin
))Olåmpfigt
nerade karantiinanlåggningen i Kinnarp är re-

ker 5- I var ganska talande siffror

för det som presterades på

tospridning dårifrån. Karantäner

omgårdas av rigorösq

be-

-

Jag behöver inte gå så långt

härifrån förrån jag hittar 20
hundar, bundna eller i hund-

säger han.

Tidaholm var sjålvklart nöjd med
sina flickor.

- Hela laget giorde en gedigen
insats. Allra främst var förstås fvramålsskytten Anette Karlsson.
Elsie Andersson i Kinnarp ville
inte framhålla någon speciell i sitt

-

las.

o Dyra djur
Djuren som tas emot är inga
skabbiga, herrelösa hundar utan
dyrbara djur vars inackordering
kostar'c:a 11.000:.'kronor per
styck i karantäfkir-stnader! Det
handlar ofta oni sållikapsdjur åt

ambassadfolk, utlandssvenskar
samt importerade avelsdjur. Karantänen år inte vilka hundkojor
som helst. Anläggningen år kostnadsberäknad till drygt två miljoner kronor - alltså 100.fi[ per
koja!
Allan Thor understryker också
att han anmält sitt intresse och
förberett ansökan. Något mer
konkret i fråga om anläggningein
föreligger inte. Han har nämligen

30-40 konkurrenter om

den

tredje karantånen i landet.

ULLANORDMARK

118{,-

o"t'c'l

Pensionärtforeruing
bildad,es

iFrökind

Frökindsgården bildades Frö=
kinds Pensionårsförening. Sammanträdet var mYcket välbesökt.

'
'

Birgitta

Adolfsson, Frökindsgården, hälsade vålkommen. Distriktsordförande Stig Andersson, Vartofta,
informerade om pensionärsrörelsen och ledde efterföljande förhandlingar. De närvarande beslöt
enhälligt att bilda en pensionärsförening.
Det beslöts att stYrelsen skall
bestå av fem ledamöter' Valda
blev Margit Andersson, KinnarP,

ordf. samt Torsten Gustavsson
och Eva Karlstedt, KinnarP,
Lydia Sand6n och Göte Johans-

Uppskattat
sangprogram
för pensionärer
Kinneveds rödakorskrets inbjöd förra torsdagen till Pensio-

närsträff

i

församlingshemmet.
Drygt 60-talet pensionärer hade
hörsammat inbjudan. Frälsnings-

arm6ns sånggrupp svarade för
mycket fin underhållning. Det var

sång och musik, även medan
gästeina samladeS, liksom. att
man bjöd på en avdelning sånger

före kaffet. Vid festligt dukade

bord bjöd kommitt6n för träffen
på gott kaffe med småbröd och
tårta, allt hembakat av damerna
i kommitt6n. Efter kaffet återkom

sångarna med ytterligare ett antal

sånger, varpå gruppens ledare
Gulli Nor6n avslutade med bibelläsning och bön. De gamla läsarsångerna kändes igen av många
som ståmde in i framförallt ret'rängerna. 96-årige Karl Wil-

-o

sionårsråd och kommunala pensionärsrådet valdes Elsa Johans-

ström

i

elliussp4å9,1,,

son, Slutarp, med Torsten Gustavsson, Kinnarp, som suppleant.
Föreningen beslöt att ansöka
om inträde i Sveriges Pensionärs-

förbund.

Spara strömmen
spåret.

Möteslokal för föreningsverksamheJen blir Frökindsgården.
Mötet beslöt att hålla månadsmö-

i elljus-

Så lyder en maning till
dem som använder Slut-

te. Nästa månadsmöte skall hållas
andra tisdagen i oktober. Beslöts

arps elljusspår under hösten och vintern.
Vid skidstugan - i anslutning

att söka nybildad förening till-

kommande startbidrag. Efter förhandlingarna bjöd Frökindsgårdens personal på gott kaffe.

till spåret - finns en strömknapp
och här kan man också ställa in

t9g6-e.?" tt

önskad tid-som man vill att spåret
ska vara tånt. Oirr belysningen är

tänd när du ger dig ut

Söndågsskola
igen ji Slutarp

i

spåret,

kolla då tidsinställningen.

I kväll startar för övrigt

mervi.

Tänk alltså på strömknaPPen
och att propagandan startar i
kväll, säger Anders Pryssander,
en av de spåransvariga'

Efter flera års uPPehåll får
sitt barnarbete till nYa

försam-

lingshemmet tycker frikYrkan att
ett förnyat ansvarstagande i Slutarp är på sin Plats. Därför växlar

man nu från lördagsträff i Kinnarp till söriagsskola i SlutarP,
där det frnns ett fint missionshus

med flerä rum lämpliga för ändamålet. Alla barn mellan 3-12 år
år välkomna. Ungefär en timrne

på förmiddagen pågår

söndags-

skolan, som Anders Sigfridsson'

Anette Torstensson m fl ansvarar
för.
helmsson var så lYcklig:

Jag kunde alla sångerna',

Det var det bästa jag varit med
om. varhansord'
Säkerligen hade han medhåll
frånmånga.

t''86- 07

-''\

ra; Västergötland; balo; fisk; Ti-

vid söndagens TEKLA-prome- brlifagal,atuminium;Danmark'
nad i Slutarp blev det foljaåe iat:J:itjef:it
Vinnare elva124rått: Benny Brodd
tarad: X1X X1.;XZ1IZZZ.
(6O' Tio rä!t: Iltcer Svedberg (103)'
Rätta svar: Mångsbodarna; engBarn: Jennica Karlsson (166)'
elska; spindel; ,jr,
"tv"t".r;'lrrrcpj-

Det blev en blåsig uppgörelse om
kvalplatsen i div V på Kinnemo i
lördags. En stark vind utmed plänens längd gjorde bollarna lite
chansartade,
Kinnarp behårskade vådret klart-

bäst.och kunde slå sig fram till

kvalplats genom 3-l (2-1).
- Jag tycker det var en ganska
klar seger, ESK hade egentligen
ingen riktig chans i hela matchen,

tyckte Kinnarps Berne Svensson,
- Det var rättviSt, konstaterade

ESK-tränaren Anders Nyman. Vi
lyckades aldrig få någon riktig
press på dom, laget kom inte upp

till sin vanliga standard.
Stor matchvinnare för Kinnarp
blev Tomas Westerberg som giorde Kinnarps samtliga tre mål och,
spelade bra i övrigt. För ESK nätade Kjell-Ake "Kjellis" Andersson.

[Jnge herr Pryssander med förnamnet Daniel förevisat det
knappsystemet i elliusspåret i Slutarp

nyi
,

'

tis-

dagspropagandan på sPåret och
den 19 oktober är det dags för den
tredje upplagan av FrökindsloPpet.
Olika klasser finns - 2,4 och 6
varv. Men till det loppet återkom-

Slutarp återigen en söndagsskola.
Sedan Svenska KYrkan förlagt

Kinnarp/Slutarp

TEKlA-promenad

-oSpara

son, Slutarp. Att representera
föreningen i primärvårdens pen-

Vid sammanträde i måndags På

Föreståndarinnan

Kinnarp/Slutarp

,196-c1

*rr

Södra

Div IV Södra Skaraborg
Våtterfl ickorna- Kin narp

Ving-Floby 0-0

Vartofta-Kåttilstorp I -2
Grolanda-Hällstad 4-3
Fröjered-Falköpings BK 1-4
Kinnarp-Ekedalen 3-l
Sti'draVing 20 13 6 I 56-16
Kimarp
20 12 2 6 53-30

Ekedalen

r-0 (0-0)

MåI, V: MalinBergåker.
Söndagens match på Vättervallen bjöd inte på något större

32
?6
25

spel från något håll, det var

r0 5 5 45-m
FalköpingsBK 20 I 4 737-?522
l\drrllsjö
20 8 5 738-34ä
Blidsberg 20 8 5 ?35-4521
Håillstad : n I4 835-3020
Floby
n 7 6 7:15-31 ä)
Grolanda 20 7 6 1n-nn
Kåttilstorp ä 6 5 919-39 l7
Fröjered
m 4 5 1122-!0rg
Vartofta
20 1 I 18 15-6?.' 3
20

kämpatagen som gällde.

Maria Bergåker i Vätterflickorna medgav efter matchen
att ett oavgiort resultat varit det
mest rättvisa.
- Ja, lagen ägde var sin

halvlek, vi den första och Kinnarp den andra.

- Alla

Elsie Andersson

2-l

AIK-Äsarp

Håven-Fmsjö

6-l

Håven
Trädet
Äsarp
Brandstorp
Dalum
Folkabo
Rapid
Slutarp
Furujö

16
16
16

i

sigt bra insats.

-

Tjejernajobbade bra hela

matchen och.trots att spelet inte
stämde tycker jag att vi var

4 637-3016
3 738-2915
3 724-nLs
2 931-4012
4 822-4212
I 11 22-35 I
1 15

värda den ena poängen,

sa

Elsie, som tyckte att målvakten
Susanne Ung och mittfältets
MariaPersson var bäst i laget.

spelande Arne Ekbom mellan
stolparna, vilket räddade laget

besegrat Fröjereds IF på Fröjevi

trummet Glt, tog bl a två frilägen.
Framåt hade man inte mycket,
men tillräckligt. Kyla i de stort
sett två målchanser man skapade
renderade också i två må1. 1-0

borg. Detta efter att Kinnarp
1).

- Det här vär vår gämsta
match i år, mycket dåligt. . .
erkånde Kinnarps tränare Jan

många gånger. Dominerade luf-

genom Gunnar Karlsson (44:e),
Fröjered var det klart mer in- 2-1 genom Thomas Westerberg
spirerade och initiativrika laget. (60:e).
FIF:s mål gjordes av Dan AnSpelade en ganska enkel men'
vägvinnande fotboll, och hade ett dersson (44:e) som också var den
Elf.

bra grepp om händelserna.

Men nu hade Kinnarp en stor-

match som framförallt i andra halv-

lek var fylld av frisparkar åt båda
hållen. Domaren Bengt Löfgren
hade det hett om öronen, men klarade sig bra.

l1'8L-cr1'Å),

o Kinnarp/Slutarp
-l98e-oq5;
Tisdagspropagandan
på Frökindsspåret hade samlat 17

deltagare. Tiden för ett varv växlade mellan nio och tjugo minuter
för de sju bästa.

Sune Svedberg 9,14, Marie

Gabrielsson 12,35, Jessica pettersson 12,35, Anna Nyberg 12,85,
Nina Kannius 12,55, Jesper Kannius 20,25 och Mikael Isaksson

-

20,30.

mest framstående i Fröjered.

t'iie"-

H&oen-Slutarp Z-B
Håven sprang överraskande på

en mina i hemmamatchen mot

Slutarp. Seger blev det för sästerna 3-2 efter en framför allt val ge-

nomförd första halvlek då laiet
ledde med 3-1.

- Det var lite underskattning inblandad från vår sida. Vår föista
halvlek var mycket blek. Efter pa_

usvilan blev det något bättre. Vi

var nåra kvittering i slutet, menade
HlF-tränaren Roland Samuelsson.
Bengt.Stenqvist i Slutarp var förstås nöjd med sina mannar.
- I dag had vi för första gången

c'i: Lj
Floby-Kinnarp

t?8d'ö7'."ö

or aktiuit et
inför Flykting-86

St

Aktiviteten är stor ute i bygderna nu inför insamlingen till Flykting -86. Så också i Kinneveds pas-

torät. Dår har under några kvällar
representanter för Lutherhjålpen,
Röda korset och Diakonia träffats
och planerat för olika aktiviteter.

Både herrar och damer från de

fyra. församlingarna:

Ulf Ebenhardt och Ola Johansson var Slutarps främsta i en

lyckades hemmalaget pricka in.

7-z

Så, då var det avgjort, i alla fall
till90 procent i ciiv V Södra Skara-

2- 1(1-

andra halvlek låg Slutarp närmast en reducering men chanserna
som vaskades fram missades. Inte
ens en straffspark i slutminuterna

Den föregicks av ett alltför kraftigt
satsande från gästmålvakten Ingvar Blads sida. Han blev utvisad,
men kunde ändå summera en bra
dag mellan stolpårria. Han var tillsammans med lille finurlige Eddie
Jones båst i ett Folkabo. som ville
mer än hemmalaget.

13-79 I

Fröjered,-I{intr.,o,r1o

i lördags med

I

Kinnarp

nes lag giorde någon spelmäs-

15 1 0 55-11 3l
12 1 3 44-18 25
10 4 2 40-L4 24

6
6
6
16 5
16 4
16 4
16 0
16
16
16

Tomas Johansson.

tyckte inte heller hon att hen-

Slutarp-Folkabo 1-3

FalköpingsAlK

kämpade och slet,

Slutarp giorde mål i ma-tchens
första anfall lenom Bosse Lundh,
men sen var det stopp för målskyttet. I stället vände Folkabo till 1-3
före paus. Slutarpsförsvaret bjöd
på kvitteringen som ombesörjdes
av Ronnie Nyström och åven 1-2
föregicks av slarv i hemmaförsvaret. Målskytt Peter Johansson. Ett
rejält Folkabomål och 1-3 gjorde

men kan säkert bättre spelmässigt, idag var det inte mycket
som stämde, avslutade Maria.

Div Vl Falköpingsgruppen
Brandstörp-Dalum l-2
Trädet-Rapid 5--0
Fatköpings

Slutarp-Folkabo l-3

tj-g6-cq*a3

Div V Södra Skaraborg
M"llsjö-Blidsberg 3-0

Kinneved,

Tekla i Slutarp
Inga och Karl-Erik Skoglund
vann söndagens TEKLA-promenad i Slutarp. Båda hade 10 rätt.
Rätt rad: 2x2 xtx ll2 xx2. Skiljefråga: 41,10 kr.

Rätt svar: Jämtland, svår storm,

Vårkumla, Börstig och Brismene

Danmark, fyra, 1814, dra fram

är engagerade.
Torsdagen den 2 oktober är en
gåvo- och paketauktion planerad.
Givmildheten har redan visat sig.
vara ster både blandöygdens före-

klockan en timme, Karl-Oskar, Dynamiten, Margaret, c-vitamin,
Karlsborg, golf.

tagare och privatpersoner, Flera
gåvor både stora och små har arimälts. På programmet står också
lotterier, film - sång - samt servering - naturligtvis med hembakat
bröd.
Under några lördagstimmar sker

bössinsamling.

På söndagen avslutas insamlingen med fam. gudstjänst i Kinneveds kyrka, där kollekten går till

2-r0 (1_7)
MåI, K: Christina Andersson 2.
F: Annica Johansson B, Annelie
Persson 2, Ann-Marie Samuels.

son 2,. Helen Göransson, Liselotte
Andersson, Lotta Gönic.
, Floby svarade för en rejäl urladdning i årets sista match. Trånaren Melker Larsson var efter
matchen också nöjd med sitt lag.

-

Tjejerna giorde en bra match
till största delen för spelet, Kinnarp skapade inte särskilt
mycket.
- Vår seger var framförallt en
fin laginsats, men om någon skall
nämnas blir det Annica Johansson som förutom sina tre mål
också svarade för ett par framspelningar och ett bra spel.
Elsie Andersson i Kinnarp var
inte alltför nedslagen efter
och stod

matchen.
- Vi tog inte alltför hårt på den
här matchen, bytte mycket och

tjejerna fick spela på lite olika
platser.

- Floby hade medvind i första
halvlek och når de dessutom fick
några snabba mål bar det iväg,
sa Elsie som tyckte att tvåmålsskytten Christina Andersson var
rrdss!.

LÄ-l
vqJ! i t^-^.

$56_nj _Je.,

på långe ett nårmast ordinarie laq
och då gick det riktigt bra. Första
halvlek var vi klart bäst. Håven behövde ju en feldömd straff för att få
bollen i måI, menade Slutarpsledaren.
Alla Slutarpsspelare gjorde bra
ifrån sig. Topp var Ola Johansson
på mittfältet. I Håven kan alla bättre.
Mål Håven: Anders ,'Grodan"

Johansson

(straö samt Tommv

Lundgren. Slutarp: Bo Lundh,

Conny Kruus samt Bengt Andersson.

ils&-ci - a'i

Flykting ;86 i r?t€-rö-oÅ
Kinnarps pastorat

mäla sig till KYRKLUNCHEN i

församlingshemmet på söndag. An_

Ikvåll anordnar kommitten för

flykting -86 sin gåvo- och paket_

auktion i

församlingshemmet.

Bland redan skänkta varor kan
nämnas något så ciriginellt som tre

små spådgpisar å 20 kg.

Annu finns det möjlighet att

an_

svariga för denna aktivitet år le_
darna i KU-grupperna. Vill du slio_
pa laga middag på sOndag och
samtidigt hjälpa en vän på flvkt
kring något av de telefonnu*Å."
som finns på de utdelade flygbla_
den eller till pastorsexpeditionen.

oskyldiga människor

kronor
till Flykting 86
Flykting 86 i Kinneveds församlingshem i torsdags kvåll sam14.946

Div V Södra Skarabors
BK-Grolanaa Ole
Hällstad-Vartofta 2-0
Kåttilstorp-Södra Ving B_2
Floby-Multsjö 0-l
Blidsberg-Ekedalen 0-2
Fröjered-Kinnarp l_2
S_ödra Ving
21 tJ 6 2 58_19
2l
13 z 6 ss_5i
fjd_""p

Kaffet med bröd var skänkt av

Håkan Silvander och Ivan

lade mycket folk, trots konkurrerande arrangemang, Prosten Uno
Mårtensson inledde med bibelläsning och bön för vårldens flyktingar. En för kvällen sammansatt

Jtlullsjo
fransrad
Hällstad

var ett populärt inslag och fann
också sin köpare. Flyktingkommitt6n tackar alla goda givare, såväl
enskilda som företag, för en fin insats. Det ekonomiska resultatet
med gåvor, kaffet, lotterier och
auktionen gav 14.946 kronor.

Oaer 23.000 kr

till F lykting B Qr

;;

fortsatte under lördagen med bössinsamling i Kinnarp-Slutarp. Den
gick mycket bra och gav 2.642:50.
Ett mycket högtidlig högmässa i

zr e s

?tö_;;
21 e
, 937_30n
oqq oA
g4
n
FalhöpingsBK zr g 4 832_30tt
.21

73r_2922

sin predikan flyktingens svåra var-

dag. Kollekten inbringade

kr. Efteråt

Sluturp-IDaluffi, I.6

19

27 4 5 12 23_42
21 I 1 r9 15_69133

Dalum fick fart på sitt målskytte

- Vi kände oss lite pressade
sedan Slutarp hade.reducerat till
1-3. Då var de starkt på gång,

så här i säsongens elfte timma.

Diy. V Södra Skaraborf;

Laget hade lilla julafton

på
Tångavallen i lördags och besegrade Slutarp med hela 6- I (2-0).

I{innafp tar

men istället för 2-3 blev det l-4
och sedan var det kört, fortsatte

- Den här urladdningen har vi
väntat på hela säsongen. En verkligt skön avslutning, jublade lagledaren Kent Sjöberg.
Stor matchhjälte var Peder

Kent.
I Slutarp var de{. ingen som kom

upp i normal standard den här
gången. Grabbarna uppträdde
lojt och oinspirerat och utnyttjade

,,.fuglplotsen?

Andersson, normalt libero, som

I div. V Södra Skaraborg år det

öw gjorde de övriga målen för beröm, medan som sagt

kamp om kvalplatsen, d.v.s. andraplatsen. Kinnarp har idag en poäng och sju plusmål till godo på
Ekedalen och ett ypperligt läge. I

sista minuten möter man Blidsberg, som inte har annat än äran
att spela för.
Klar serieseger är Södra Ving.

Ätta minuter in på andra

dessutom inte de chanser som

den här dagen spelade center och
Per-Ola Svensson och Peter Lö-

skapades. Lagets mål giordes av
BosseLundh.
I Dalum skall hela gänget ha

o"'T-lsseq:q4

gjorde något extra i Slutarp.

gjorde tre måI. Ulf Efraimsson,

I botten är Fröjered och Vartofta
klara för nedflyttning.

len-Floby, Mullsjö-Kåttilstorp,

Södra Ving-Hällstad, Vartofta-Fälköpings BK och Grolanda-Fröjered.

-_3,

;1, 3-2

gjorde Torbjörn Brorsson
och Morgan Johansson

3

-3.

Efter detta hade båda lagen
chanser till ett segermåI, men

Må,nga

TEKLA-promenad

-

cirklar
i l(innarp
I Kinnarp finns det

en lokal På

Kulebacken som Nykterhetsrö-

relsens

Bildningsverksamhet

(NBV) hyr och som under årens
'lopp haft en hel del cirklar, säger
Ansy Gunnarsson som är kontaktman i Kinnarp-SlutarP.
Denna höst satsas på några nYa

efter det att bl a Kinnarp hade
missat en straff stod sig det

ningenmedl-0ipaus.

oavgjorda resultatet tiden ut.
- Det här måste jag vara
mycket nöjd med. Alla kämpa-

cirklar som bygdebroderi, fällsömnad och sysömnad för små
barn. Porslinsmålning har varit

de helhjärtat och satte en fin

populårt liksom korgmålning och
bildvävning. Klädsömhad finns
det alltid intresse för liksom eng-

- Det var slarvigt av oss att
tappa vår ledning. Men nu
räckte det ju ändå till en kvalplats, summerade Kinnarps
tränare Jan Elf.
Thomas Carlsson giorde 1-0
för Kinnarp och Roland "Lollo"
Jansson spädde på med både
2-0 och 3-0. Men nästan omgående b<irjade Blidsberg upp-

hämtningen, då Glenn Svensson gjorde

3-1 på straff. Sedan

slutvinjett för säsongen,

sa

Bengt Melander i Blidsberg.

För Kinnarp väntar nu kval

till division IV, ett kval

som lot-

tas i dag (måndag).

Bra spelare i hemmalaget var
Arne Ekbom, Thomas Carlsson
och Urban Westerberg. I Blidsberg var Torbjörn Brorsson
den klart bäste.

elska. Tyska startas igen efter ett
par års uppehåll.
Matlagning för herrar liksom

vegetarisk matlagning är' också

något nytt och dessa cirklar måste
hållas i Fredriksbergsskolans fina

skolkök i Falköping.
- Gå med i någon cirkel
ärkul, uppmanarAnsY.

Sondagens tiPsPromenad i
Slutarp vanns av Christer Grahn,
Slutarp, med tolv rått och 532 som
svar.

poängen var bärgade. Men vad
hånde? Jo, Blidsberg kämpade

vidare och nådde till slut 3-3
efter det att Kinnarp haft led-

ingen

Sista omgången spelas enligt följande: Kinnarp-Blidsberg, Ekeda-

If:inno,r p - B I i d,sb e rp
halvlek tog Kinnarp ledningen
med 3-0 och därmed trodde
tydligen hemmagrabbarna att

hela

hade juniorerna
med ledare arrangerat en mycket
3.260

dande barnröster bidrog i hög grad Det sammanlagda resultatet hittills
tiil att göra gudstjänsten ståmnings- i Kinneveds pastorat blir 2J.Zg3:50.

8ni_{t;:j

922_41

åI

Kinneveds kyrka på !öndagen smaklig kyrklunch i Församiingssamlade fullsatt hus. Barnkåren tå- hemmet. Den inbringade 2.200 k;.
gadp i procession sjungande in i
Kollekten i Brismene kyrka på
kyrkan. Klara och starka vållju- söndagskvällen uppgick tili ZtS [r.

21 7 6 s35_32t0

2r 7 5
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Flykting 86 i Kinneveds pastorat full. Prosten Mårtensson berörde i

g2

5 5 47_30 27

Blidsberg zt 88 s6

Gus-

tavsson. Nästan allt fann köpare till
goda priser. De tre spädgrisarna

aa

FalJröpings

2r 11

många av

den lokala kommitt6n för Flykting
86. Mycket bra auktionsropare var

flickgrupp sjöng afrikanska sånger.
Den gripande filmen "Flykten" visades och gav prov på den ondska
och människoförakt som drabbar

_ .:

i

vårldens länder.

-

det

på

skiljefrågan. Birgitta

Grahn komtvåa, också med tolv
rätt och 543 i skiljefrågan' Barnvinsten gick också till familjen
Grahn, där Mikael hade tolv rått
och 538 på skiljefrågan.
Sidorna i boken var 535 och den

iåtta raden såg ut så här: X11'
lXX, 111,2X2.

Frökindspropagandan:
Frökindsspåret

år i full

gång'

Lämplig tråning för dig som tränar
för FrökindsloPPet som går av stapeln den 19 oktober. Här följer de
sex bästa resultaten av hela 38 st
som deltog de;30/9.

Markus Svensson 9.52, Ulric'
Pryssander 10,10, Reine Karl6n
10.10, Rickard Svedberg 10'52'
Linda Svensson 11.40, JesPer Kan-

.nius 13.07.
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