
P e rs onlighe t sutve c kling
-projekt på l(innarps P/'o-n

Kinnarps kontorsmöbler
AB genomför just nu ett
personlighetsutvecklings-
projekt. t

Någon gång våren 1988
skall samtliga anställda ha
beretts tillfälle att delta.

Kinnarps har cirka 500
anstållda.

I måndags satte sig den första
20-gruppen på skolbånken för en
dags föreläsning om och diskus-
sion runt ämnet personlig utveck-
Iing.

Under konsulten Lars Äbergs
ledning lärde man sig, bland an-
nat, vikten av starka interna rela-
tioner i företaget.

- Personlighetsutveckling lig-
ger i tiden, liksom tanken att såtta
människan i centrum, säger
Berndt Bertilsson, personalchef
vid Kinnarps.
" Han fortsätter:

- Det gäller att den enskilde
inser sitt värde för företaget och
kånner sig delaktig i vad företaget
sysslar med.

- Kursen är också till nytta 1'ör

personalen som privatpersoner
betraktade, ett avstamp mot en
personlig utveckling totalt sett.

. Expanderar
Kinnarps expanderar, företaget

har idag 500 anställda och söker
ytterligare personal, vilket kan
jämföras med 200 anställda 1983.

- Det är vanligt att olika avdel-
ningar i expanderande företag
låser sig gentemot varandra, där-
för är vikten av goda interna rela-
tioner stor just i dessa, säger Lars
Äberg.

Kinnarps har en årlig personal-
omsättning om cirka åtta procent.
Ar utbildningsprojektet ett sätt att
hävaden? '

- Jag tycker personalomsätt-

ningen är för hög, en förklaring
till detta är att ungdomar under
sin utbildningstid skaffar sig ar-
betslivserfarenhet hos oss, och
kan utbildningen bidra till att få
ner den år det naturligtvis bra.
Syftet och målet med utbildningen
är dock, i första hand, att stärka
individerna och att de anstållda
skall få inblick i hela företaget,
säger Berndt Bertilsson.

Inblicken ges via sättet att sätta
samman grupperna. Varje 20-
grupp, om samtliga anställda del-
tar kommer 25 grupper att bildas,
är en mix från olika avdelningar.
Också verkställande direktören
Henry Jarlsson och andra med-
lemmar ur ägarfamiljen kommer
att delta framöver.

o Paket
Kursen om personlighetsut-

veckling, en dag för samtliga an-
stållda, har föregåtts av två andra
kurser.

Samtliga arbetsledare har ge-
nomgått en tredagars utbildning i
konsten att tolka avtal, exempel-
vis MBL-avtal och anställningsla-
gar, samt en dagsutbildning i posi-
tivtledarskap.

I

Projektet kostar företaget
, 700.000-800.000 kronor varav

kostnaden för själva utbildningen
tas ur den så kallade förnyelsefon-
den.

JÖRGENGUSTAFSSON

Lars Aberg, konsult i ledaratbildning, genomförde i
mändags denförsta ao ett 25-tal enQagskurser i personlig-
hetsutueckling för anstiilIda uid Kinnarps kontorsmöbler
AB. So.mtliga anstiilld,a skall beredas tillftille att kostnuds-
fntt delta.

Fina iniatiativ
från barn teho-t|.

och ungdomar
En gång i månaden hålls öppet

hus i Församlingshemmet i Kinne-
ved. Håromsistens var det Kyr-
kans ungdoms tur (ett l0-tal ung-
domar) att svara för arrange-
manget. Det $orde de med den
äran. De hade inbjudit sånggrup-
pen "Verkligt Liv" från Äsarp,
som svarade för den andliga spi-
sen i sång, musik och vittnesbörd.
Den lekamliga spisen bestod av
sallad och frallor. En fin stämning
blev det, verkligt god behållning
inte minst genom gemenskapen
över samfundsgränserna, som
denna kväll gav ett gott exempel
på.

Men även barn i yngre åldrar
kan ordna. Det visade Kinneveds
kyrkas barnkör på Mikaelidagen.
Först sjöng kören (ett 20-tal med-
lemmar) med glädje och verklig
inlevelse flera sånger vid familje-
gudstjänsten i kyrkan under kan-
torns ledning. Sedan hade barnen
också ordnat med tipspromenad
för sina föråldrar och de andra
deltagarna i gudstjänsten. Även
frågorna var deras. Och de hade
bestämt att startavgifterna och
avgiften för kyrkkaffet, som de
också förberett, skulle gå till Lu-
therhjälpen. Inte mindre än 300
kronor kom in. Nog finns det de
sorri.fian och vill i vår kyrka i dag.

;, .1|;'.;

Frökind,slöiifibt
i elljussp å,ret

Kommande söndag går Frö-
kindsloppet i elljusspåret i Slut-
arp. Det blir gemensam start för
banlängderna 5 km (två varv), 10
km (fyra varv) och 15 km (sex
varv). Tidtagning sker endast på
sex varv. Specialkomponerad

plakett kommer att delas ut till
alla deltagare och senast på tors-
dag vill arrangörerna Slutarps
Samhällsförening ha anmälan till
Rolf Wallin eller Bengt Persson.

I dag startar för övrigl tisdags-
propagandan i spårel.

EXTRA KÖKSVISNING
SöNDAG KL 12.00 - 16.00

På grund av det stora intresset för Intega-köket ställer vi upp

Välkomna till Intega-köket.

ouOdintegqr
med en extra visningsdag.

Slutarp Tel. 0515/333 90

Kinnarps Kontorsmöbler
HJÄRTLIGT TACK för förplägnad samt den trevliga resan

till Datamässan, Stockholm. Tack även till
Bernt Bertilsson, Lars Fröhlin.

Anställda på Kinnarps Kontorsmöbler

l9el-t4-i5



Mulleauslutning i Kinnatp
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Att på ett lekfullt sätt lära bar-
nen att umgås med naturen är en
Mulleskolas uppgift. I Kinnarp
har under hösten Ann-Britt Jo-
hansson och Anna-Carin Brolin
haft hand om 15 "mullebarn" i

Hör har barnen hittat en nktigt fin sten ott klöttra på, tillsammans med, leilarna Anna-
CannBrolinochAnn-BrtttJohansson. gl,o-p'-

åldern 4-6 år som de delgett
umgängesreglerna med naturen
och lärt dem att varä uPPmärk-
samma på vad som händer och
sker under årets tider. För några
dagar sedan var det säsongavslut-

ning i de djupa skogarna i Karbo-
kanten med lekar och korvgrill-
ning och annat som intresserade
såväl barn som de föräldrar som
hade tillfälle att vara med.

KINNEVED
kyrkofullmäktige kallas till ord.
sammanträde 1987-10-21, kl
19.00, i Församlingshemmet.
Ärende enligt kallelse och an-

slag.
Ordf.

Arbetsgrupp för
trivsamt Kinnarp

J:

Hur ska KinnarP-SlutarP bli
attraktivare bostadsort för den.
personal som det starkt exPande-
iande KinnarPs Kontorsmöbler
behöver?

För att få fart På en rad olika
frågor, som rör bostadsbYggande,
skolområdet och barnomsorgen i
tvillingorterna har kommunstyrel-
sens arbetsutskott beslutat tillsät-
ta en arbetsgrupp som skYndsamt

Känner du ?t t?Ep

CALLE CARLSSON
Den stridbare läkaren från Österängs hälsohem

Kom och hör honom när han ger sin syn på hälsa

SÖNDAGEN DEN 18 OKT. KL. 19.00

iLOKAL FRÖKIND

Tillfälle till diskussion - servering - Fritt inträde.

Arr' IOGT-NTO'NBV

skall arbeta fram förslag.
När det gäller den kontroversi-

ella skolfrågan och högstadieele-
vernas skolort pågår en utredning
inom skolstyrelsen och den utred-
ningen skall inte föregripas utan
fortsätta arbeta självständigt.

Arbetsgruppen består av repre-
sentanter för kommunkansliet,
socialförValtningen, skolkansliet
och stadsarkitektskontoret.

rTgi- ta - i]

- . KinnarP/SlutarP 

-
50anmälantill
Frökindsloppet

Ett 50-tal löpare har anmält sig
till söndagens FrökindsloPPet På
elljusspåret i SlutarP. Men, vi tar

emot efteranmålningar - det så-
ger Rolf Wallin i Samhällsfören-
ingen som står som arrangör för
loppet. Banlängder är 5, 10 och
15 kilometer med tidtagning en-
dast på 15 km. Ombyte sker i
Kinnarps skola och starten går kl
l7 i närheten av skidstugan vid
Skogsvägen. Starten är gemen-

l,,,sam. lgg'] - i*viY



l0 Pl3 slutsPelad
Kinnarp- SlutarP 3- I
Mullsjö-Grolanda 4-l
Igelstorp-FAIK 3-1
N. Fågelås-Mullsjö 1-1
Vartofta-Sandhem l-G
FBK-KinnarP 3t3
Grolanda-SlutarP 0-2

Grolanda 18 f3
Mullsjö 18 l0
N. Fågelås 18 8

Slutarp
Kinnarp

Igelstorp
FBK

0 3 88-24 30
3 3 70-32 27

| 4 50-22 27

4 4 78-41 24

2 8 45-35 18

2 I 56:53 16

3 10 43-82 13

0 12 33-63 12

0 14 28-?3 8

1 15 21-94 5

18 15

18 12

18?
185

Slutorps lF uann Falköpings knatteserie för 7-&ringat.
Hcir säs det giing som' bildar Slutorps Angsta knattegrupp
tillsammans rned sinled.artrio. t1/( o -tr1'

Slutorps IF:s P 13-lag siikrade i sista spelonxgången serlesegern genorn att z en direkt
augörånde match beiegra Grolanda på, bortaplan med 2_-0. Det bleu -en spelmdssigt
mlcket bra rnatch 1r&ö b&da håII, diir Slutorps Håkan Ekman _augjorde med tuå, m&I
uåd.er matchens si;to 20 minuter. På bilden sAns det segrande laget efter aDslutad
match: bakre rad.en fr u: Hå.kan Arnesson,lagledarö, H&kan Ekman, Ulric Pryssander,
Jesper Lind,er, Rer,ne Lundahl, Andreas Johansson, Mattias Lagesson och Chrtster
Stu;q1)Nst, Iagieclare. Friimre r:aden fr'u: Tobias Alebri,ng, Jonas Arnesson, Henrik
Pettelrssoa, Robert Leiion, Kad-Henrik Andersson, Niklos Stenqutst och Stefan Len'
nortsson,

Tänk på var du tippar
"ditt trädgårdsavfall ! '^!h
- Kinnarps-Srutarps tae{o.re1; ifTlill?:,l::J:::å1fif,åil-
ings styrelse diskuterade.vid sitt gat upp och placerat ut skyliå

åä:Åi;Sffi }Tå*?:'-X;*:l-il'f*:f j:f l;å",?;iåä::f ä5

fft T:iiåäni,il"lå" T:6' tn l*e H'."lxll*o en pu,k a-
kontor. Av "paketet" har en del backe vid*reningsverket. I direkt
åtgärdats, men fortfarande kvar- anslutning till bäcken kan fastig-
stårbl.a. uppsnyggningavle.kom- hetsagare" tippa trädgårdsavfal,
rådei Slutarpochbyteavlekred- inget"annat. pulkabacken kom-
skap pånågraplatser. mär att färdieställas inom kort och

Eftersom det underhand. växt bliralltsåenåttraktionfördeunga
upp en del illegala mindre tippar redandennavinter.

Sparbankspromenaden
iKinnarp nrto-6].

Sparbankspromenaden i Kinn-
arp gicks av 88 personer, stora och
små. Den rätta raden var 2x2 122
xxx 222 och de rätta svaren var:
2.200.000, Glenn Hys6n, Timothy
Dalton, cirkuskonsten 200 år,
Fårticka, 9,63 proc., Cole Porter,
37.000, Isa Quensel, uppsluppen,
Tårpilen, linblomma.

Första priset vanns av Daniel
Gustafsson, 303 st på skiljefrågan
och 12 rätt på frågorna. 11 rätt
hade 5 st, som alla får pris. De var
Thomas Pettersson, (300), Ing-

Marie Karlsson (298), Ulla-Britt
Gustafsson (351), Kent Gustafsson
(222) och Lars Holm (545). 320 var
rätt svar på skiljefrågan och det
hade Ruth Arvidsson, som där-
med också får pris. Ytterligare tre
vinster delades ut bland alla delta-
garna och de vanns av Lisbeth
Andersson, Tilly Andersson och
Rune Ek.

Lotterivinsterna utföil på nr 80,
57, 25 och 59 på rosa lotter och nr
98, 71, 91 och 96 på gröna lotter.
Vinsterna utlämnas av Sparban-
ken i Kinnarp, som också skänkt
oem.

e.r/ict_D.

Kinnarp leder
karuselltävling

Första-omgången av en karu- Sandberg, Håkan Silvander och
selltävling inom Falköpings-Ti- ].Y.rgue Johansson med musik och
daholms IOGT-NTO-krets samla- ,Qven Andersson ledde allsång
de ett 60-tal personer i Kinneveds l:med Evert Taube-melodier.
församlingshem. Det kommer att ] Nästa omgång av tävlingen blir
bli fyra nya träffar inom kretsen I i Mullsjö den 8 november, då
och en distriktsfinal till våren. LogenMullsjö Framtid är värd.

Kretsordförande Carl-Herman I ,. S.J.
Josefsson välkomsthälsade och i

dårefter tog frågeledare Solweig .

Johansson vid, som hjälp hade
hon sin dotter Maria.

Poängställningen efter första
omgången är Kinnarp med 36
poäng, Broddetorp 35, Falköping
33, Vartofta 28, Mullsjö 23 och
Tidaholm22.

På kvällen underhöll Lennart



Peter BlomgredVäfiil Bitda refe;4r;Iärupp
Aze Frökindsloppet i Kinnarp-Slutarp!Det blev Peter Holmgren
Falköping, som vann det
fjärde FrökindsloPPet På
elljusspåret i Slutarp.

Han triumferade över distansen
15 kilometer före Jan Arvidsson,
Falköping. Sju löpare ställde uPP
och sprang sex varv eller 15 kilo-
meter. 11 kom till start och sprang
fyra varv eller milen, medan 44

sprang 5 kilometer och i något fall
2,5 kilometer.

Tidtagning skedde endast På
dem som sprang 15 kilometer.

Kinnarps AB är Skandineviens största tillverkare
av möbler för kontor och offendig miliö. Under
19E6 skedde en utbyggnad av fabriken på
27 000_m' till att idag totalt omfatta 90.000 m' / Kinnarps

satsar
Kinnarps AB står nu inför en ny och mycket intressant

satsning tillsammans med Skillingarydsföretaget Gran-
strands. Bland annat kommer en fabrik på 20.000 kvadrat-
meter att byggas i Smålandssamhållet. Fabriken beräknas
stå klar redan till våren.

Kinnarps och Granstrands har under en långre tid ar-
betat fram ett molelqroSram föroffentlig miljö.

Sammanlagt deltog 62 i detta
Frökindslopp, som också samlade
en del intresserade, som hejade
på löparna. Resultat 15 kilometer
(6 varv)

l) Peter Blomgren 51.30, 2) Jan
Arvidsson 51.38, 3) Stig Svensson
53.36, 4) Rolf Persson 54.10, 5)
Leif, Rindefiärd 54.30, 6) Äke
Karlsson 57.50, 7) Barbro Wristel
67.44.

Först i mål av dem som sprang
en mil var Bertil Nolheim på 34.20.
Han hävdade sig själv mot 6-
varvarna.

I lördagens numrner av Falkö-
pings Tidning kunde vi läsa att
kommunen'nu skall bilda en ar-
betsgrupp för att se på utveckling-
en i Kinnarp-Slutarp. Vi som bor
i Kinnarp och Slutarp hälsar na-
turligtvis detta intresse från kom-
munens tjänstemän och politiker
med glädje. Jag vill inför gruppens
arbete informera lite hur vi som
bor här ser på olika saker och vad
som definitivt behöver ses till.

Kinnarp-Slutarp har idag en
bostadskö till lägenheter i sam-
hället samtidigt som det finns
överskott.på tomtmark, Centern
ordnade i mars 1987 ett möte till-
sammans med repf. för hyres-
bostäder. De presenterade då att
ett hus skall byggas på Kulebac-
ken om 8 lägenheter. Enligt vad
jag har fått erfara har byggnads-
nämnden givit bygglov för detta
bygge, men någon byggnation har
vi inte sett. 8 lägenheter ärju bra
men räcker på intet sätt för att
möta efterfrågan. Vid det tillfället
(mars 87) fanns l7 st i bostadskö,
och med tanke på utbyggnaden
hos Kinnarps Kontorsmöbler är
behqvet av bostäder mycket stort.

Man kan fråga sig varför inte
ett husföretag för 2 år sedan när
de sökte attbygga l0bostadsrätter
i samhället, inte fick detta. De som
då talade för detta var de 2 leda-
möter i kommunstyrelsen som
kom från Kinnarp. Ovriga avslog
med motiveringen att det ej fanns
med i bostadsförsörjningspro-

grammet. Om man nu har ambitio-
nen att fler skall bo i Kinnarp-
Slutarp är det av oerhörd vikt att
barnomsorgen är ordnad. Kön
idag är ca 1,5 år. Daghemmet är
fullbelagt och dagmammor har
fullt.

Med tanke på att kommunen
under 1988 kommer att placera ca
100 barn i barnomsorgen, förutsät-
ter jag att arbetsgruppen tillser så
att Kinnarp-Slutarp får tillräckligt
med platser. Det har ju nämligen
visat sig att tillgången på barnom-
sorg är ett mycket starkt konkur-
rensmedel mellan kommunerna.

Våra barns skolgång har disku-
terats mycket under senare tid,
det enda man kan önska är att
denna utredning går så fort så att
den oro som finns kan besvaras.

I övrigt så tycker man ju att det
i den kommunala planeringen,
borde vara så att småorterna, t ex
Kinnarp-Slutarp på ett naturligt
sätt borde ingå i planeringen och
att åtgärder m m borde finnas
med. Jag förutsätter att det kom-
mer att bli så. i framtiden. Jag
förutsätter att arbetsgruppen tar
kontakter med de boende, företa-

' gen och oragnisationer i Kinnarp-
Slutarp för att få till sig lokala
synpunkter. Varför inte bilda en
referensgrupp med ovan uppräk-
nade?

ULTERIKSSON
(Ordf Kinneved-Brismene

centeravd)

t9s7-m - a.?,

produktionsyta! Företaget omsette under
1986 513 Mkr, och har ca 500 anstållda. Av
vår verksamhet omfattar 27 "/" export.
Vi har agenter i Norge, Danmark, England,
Holland, Frankrikc, USA och Australien.

V behöver snarast en duktig

,,UYOUTANE"
Jobbet innebär att du hiälper våra kunder med olika layout/inrednings-
iörslag. Du kommcr bl a åa .iobba med planlösningar iu kontor, lunJh-
rum o dyl.
Gymnasial utbildning, eller erfarbnhet från ritkontor och liknande, kan
vara.en lämplig bakgrund för denna tiänst. Vana från CAD-ritning är
menteranoe, men c, nagol Krav-

Har du några frågor är du aälkommen ltt ringa oår arhiteht Rune -
Karlsson på tel 0515-333 70.

Dina ansöhningshandlingar och löneanspråh sänder du till ttår personal-
chef Berndt Bertilsson senast den 30/ 10.

Vtilhommen med din ansökan!

Kinnarps AB, Box 3060,521 03 FALKÖPING' Iblefon O5l5-3ll 70.
Telex 67169 KINNARPS S, Fax 0515-317 0t

flt
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i Skillingaryd wl
Kinnarps AB stårinfrir

en ny och intressant sats-
ning tillsammans med
SkiUingarydsföretaget
Granstrands. Bl.a. kom-
mer en fabrik på 20.000
m'z att uppföras i Små-
landssamhället och den
beräknas stå klar redan
undervåren.

Tillsammans med Gran-
strands har Kinnarps under en
längre tid arbetat fram ett
möbelprogram för offentlig
miljö och det kommer att mark-

nadsföras under namnet Kinn-
arps Interiör.

Programmet består av möb-
ler i ny intressant design, för
samtal, paus och konferensmil-
jöer. Det kommer huvudsakli-
gast att tillverkas hos Små-
landsföretaget.

Granstrands i Skillingaryd
sysselsätter i dag 110 man,
varav nio på tjänstemannasr-
dan. Det 40-åriga företaget
finns i dag i en 10.000 kvadrat-
meter stor anläggning. Vd och
ägare av företaget är Rolf Jo-
hahsson. 60 procent av företa-

gets tillverkning utgörs av
Kinnarpsbestållningar, vilket
också kan sägas i andra siffror;
företaget omsätter 50 miljoner
och Kinnarps köper för 32. Av
550 sittplatser som tillverkas
varje dag levereras 350 till
Kinnarps.

Granstrands i Skillingaryd
producerar sitselement, färdi-
ga fåtöljer och soffor. Tillsam-
mans med Kinnarps har företa-
get bl a utvecklat den nya sta-
pelstglen (707-an) och det nya
studioprogrammet.

BOSSEJOHANSSON

Slutarps IF:s damklubb giorde nyligen ett studiebesök vid Falbygdens museum, d.är
de guidades av Kerstin Arnesson från Luttra. Det var oktobermötet man hade förlagt dit och besöket
ledde till intressanta diskussioner och inlägg. Efter museibesöket samlades damerna på Ostkupan i
Plantis för förtäring och samtal kring aktuella frågor. Jsji:,3*1
Cail Carlsson hos IOGT.NTO

Dr Carl Carlsson, numera
arbetande på Österängs
hålsovårdshem Kinnekul-
le, har gästat lokal Frökind
dår IOGT-NTO ordnat en

Carl Carlsson visade sig vara
"en annorlunda" doktor enligt
egen utsago även kontroversiell.
Han hade haft många duster med
medicinalstyrelsens oidf Bror
Rexhed när det gällde behand-
lingsmetoder för alkoholister och
narkomaner. Dock hade man
numera börjat förstå att Carl
Carlsson haft rätt i sin kritik mot
förlegade vård- och behandlings-
metoder.

Carl Carlsson bdrättade inled-
ningsvis att han blivit doktor per
korrespondens och började som
psykiatriker. Som sådan hade han
analyserat bakfrunden till t ex
tunga närkomaner som oftast haft
enSvårbarndom.

För att förklara arvet och mil-
jöns inverkan på människan giek
Carl Carlsson miljöner år tillbaka

son,.

i tiden, till människans ursprung.
Han menade att människans för-
fäder stigit upp som fiskar ur havet
och anpassat sig till ett liv på land
där fiällen omvandlats till hår.

. Kostvanor
Den moderna människans sjuk-

domar beror mycket på kostvanor
och anlag. Den som inte röker

IOGT-NTO:s studieledare Miirtha Sandberg tillsammans
med föreningens ordf Soen Andersson och Dr CarI Carls-

behöver inte vara så rädd för
asbetsdamm, den som röker myc-
ket får låttare lungcanser än and-
ra.

Dr Carlssons föredrag var långt
och vittomfattande men efter en
kaffepaus kunde den talrika pub-
liken ändå få ställa frågor om

. sådant som hälso- och ohälsosamt.
JOSEFJACOBSSON

Emt@gq
slutarp, tel. 0515 - 3xl90

Intega-köket kan du även få i fullhöjd 240
cm med skåp ända upp till taket.
Du kan välja mellan elva olika kök utfor-
made efter dina personliga önskemåI.
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Iiinnarps IF har glort
klart med tränare för 1988,
och inte helt oväntat blir
det Bengt "Blecka" Ge-
orgsson som tar över efter
Jan Elf.

Bengt Georgsson har de senaste
åren tiänat ÄsarPs IF, men har
dessutom varit verksam som trä-
nare i KinnarP en gång tidigare'
Falköpings AIK och SlutarPs IF'
Senast han var med i KinnarP var
för sju år sedan, men då endast
som spelare.

o Ärnöjda
- Vi är mYcket nöjda med den

här lösningen. Vi har försökt att
få Bengt att ta tränarjobbet tidiga-
re men inte förrän nu ansåg han
tydligen tiden vara mogen, säger
'Gösta Andersson i KinnarP.

Vad det gäller sPelare är det
fortfarande lugnt i KIF' Man tittar
lite efter förstärkningar, men har
inga konkreta namn ännu.

Benqt "Bl'ecka" Georgsson
tar 

"öuer KinnarPs IF efter
tr:& &r i ÄsorPs IF'

o Kinnarpl
SlutarP zc/$-''.

stugan.

Kyrkbygge Planeras
i KinnarP/SlutarP

Ås..ps missionsförsamling- vill
btrgs. iokal". för en missionskyr-
kä*I Ki.tnarp/SlutarP och bygg-

nadsnåmnden har godkänt ett
olanförslag för samråd'

Enliet dlt förslaget skall mis-

sionsklrkan bYggas På en tomt

Lakom Lokal Frökind och barn-

Vinner KinnarP igen?
I morgon inleds årets Skafa-

borgsmåsterskap i inomhusfotboll
i Odenhallen i FalköPing. En
kvalgrupp av totalt fem avgörs då.
De övriga fyra spelas under lörda-
gen.

På söndagen blir det sedan en
finalserie med gruppsegrarna
inblandade.

Regerande Skaraborgsmästare
är Kinnarps IF, som i suverän stil
vann i fiol. Laget tog sju Poäng av
åtta möjliga i slutsPelet och vann

d,ersson).

I{innarps lF segrade i Skaraborgsmiisterskapet 1986. Skoll
Iaget kunna försuars sin titel i år? (Foto: Sture Aleran-

med en poärig tillgodo På tvåan
Stenstorp.

Kinnarp är ett mYcket skickligt
inomhuslag och tillhör förstås fa-

voriterna även i år' Dit får också
IFK Falköping räknas, liksom
Stenstorp, IFK Tidaholm och
Floby.

En sak är dock säki:r, KinnarP
och IFK FalköPing kan inte mötas
i slutspelet På söndag. Lagen är
nämligen placerade i samma kval-
grupp och bara ett lag går vidare.

Som synes cir d"et konkur-rens om platser.n"o. uid borden d.å. d.et slcoll skjutos i Pensiontirsbosiö'dernas kiillare i Kin-
i",rv.ii"i"Åo o"h k tlÅn o ja, tta r. tur å,ch iann p, att kornma fiI[ aft skjuta. Föreningen söket lokal, men har

önnu inte fått nå.got napp. ( F oto D an N ilsson)
l'l c? -rO -,å]

I(inneu e ds s kUttur s o;ts ar ungt!
Kinneveds Skytte har under en

rad av år haft en livlig verksamhet
och denna höst är inget undantag

r4ot tidigare. Detta har man om
inte annat fått klart för sig nu när
luftgevärsskyttet har inletts inom-

hus i Pensionärsbostädernas käl-
lareiKinnarp.

K-G Ahl och Claes Akesson har

haft fullt upp med alla ungdomar-
na och det visar att ungdoms-
rekryteringen fungerar bra i för-
eningen.



Bliaand,e mästare
gäst i l{innafp

,En blivande svensk mäs-
tare i fotboll, Stefan Pet-
tersson, landslagsman från
IFK Göteborg, var huvud-
person då Kinnarps IF i
föna veckan hade avslut-
ning för sin ungdomsavdel-
ning.

Stefan Pettersson inledde kvål-
len med att berätta om sig sjäv
och sin fotbollskarriär och gav
äverr de unga tjejerna och killarna
som samlats i Lokal Frökind en
del råd inför deras framtida fot-
bollsspelande.

' - Kom ih{g att fotboll är en lek
och skall vara rolig, avslutade han
meq.

Stefan fick även agera prisut-
delare och dela ut uppmuntrings-
och träningspriser till alla de ung-
domar som varit med i KIF under
året. Och sedan blev det autograf-
skrivninq...

Efter 'tra{itionell fika var det
dragning på en BMX-cykel där
alla som varit med i ungdomsav-
delningen under året deltog. Alla
fick en lott medan de som tränat
mest fick ytterligare en vinst-
chans. Lycklig vinnare blev Ste-
fan Karlsson, som fick ta emot
cykeln av Christer Ohman, som
skänkt den till avslutningen.

Kinnarps damklubb stod för alla
omkrirlgarrangemangen vid av-
slutnirlgen och passade dessutom
på att genom sin ordförande Ann-
Kristine Rehn överlämna 10.000

kr till ungdomsavdelningens ord-
förande Tomas Westerberg'

Kinnarps IF har haft sju lag i
seriespel i ungdomsfotbollen un-
der 1987 och en nästan 100 Procen-
tig uppslutning vid avslutningen
gjorde att Lokal Frökind var full-
satt.

Stefan -Pettersson uar en populiir grist hos Kinnatps IF
och fick rigna en god stund åt att skriua autografei. Hrir
ör det Tomas Johansson som f&r sin autograj med,an en
annan Tomas Johansson och Ulri.k Zetterbeig utintar på.
sin tur' iqg?-il-tlj,-

ii"l4irilil
i+.u;:i#i

li'.,.#
iiiil:i:il\::

ii. ,:

Ki.nnatrps IF F71-lag har just f&tt sina pris_er au Stefan Pettersson_, som hdt ses bolcorn.

tiiieÅå. Liingst ti,L[ uiinsier io*os Weiterberg, ordförande i ungdomsaudelningen.

lFteT

Kinneueds
Röda,hors

har syauktion i Lokal Frö-
kind tisdagen den 10 nov. kl.
18.00. Allsång, kaffeserve-
ring, lotterier. Gåvor och
paket mottages taiksamt.

Alla hälsas välkomna.
Rödakorssyföreningen

- t197-n_diI Sammnd -"d Kinnarps
IF:s ungdomsavdelnings avslut-
ning fick alla de ungdomar som
varit med i verksamheten under
året vara med i en utlottning av en
BMX-cykel skånkt av Christer
Oman. Lycklig vinnare blev Stefan
Karlsson som här ses tillsammans
med just Christer Öman.

Dus ger konsert
i Kinneved

Anders Johansson, klarinett
och Tomas Grundström, Piano'
bjuder på musik av Brahms, Beet-
hoven, H. Sutermeister och M

lllusilt
Arnold i Kinneveds församlings-
hem.på söndag em.

De medverkande arbetar Pom
lärare vid kommunala musiksko-
lan i Mariestad och har studerat
musik i Ingesund Arvika - Tomas
kommer från Värmland och stu-
derade vid Örebro musikhögsko-



Få hörde klarinett
o

Arsmöte med Frökinds Hem och Skola

*,

och pianb i Kinneved
ah-#.

Anders Johansson, klarinett och Tom,as GrunÅström, piano konserterad,e i Ki,nnetseds

f&samlinQshem i ett aryangemang aa kulturnömnden och Ki'nneueds pastorat.

Frökinds Hem och Skola-
förening hade i förra vec-
kan sitt årsmöte under stor
uppslutning av föräldrar.
Huvudklassombudet Lena
Hoheisel håIsade samtliga
vålkomna, och till att leda
förhandlingarna valdes Bo
Johansson, sekr. Ulla Sten-
qvist.

Av verksamhetsberättelsen
framgick, att föreningen haft en
rad olika aktiviteter under det
gångas året. Den fråga, som verk-
ligen engagerat föräldrarna och
som varit mest aktuellär den s.k.
Flobyfrågan. Här har föreningen
agerat liksom många andra i sam-
hällena Kinnarp och Slutarp med
omnejd.

\*/n_ $?,
sander. Lärarrepresentant är Ro-
se-Marie Wernmyr, suppl. Anna-
Karin Grape. Självskriven leda-
mot år rektor Per-Inge Carlsson.

e Bidragtillhjälmar
Bland förslagen för det kom-

mande verksamhetsåret togs frå-
gan om bidrag till cykelhjälmar
upp. Styrelsen fick i uppdrag att
arbeta vidare med frågan.

Eftersom man från skolans sida
planerar att vartannat år ordna
en trafikdag, ställdes frågan till
Hem och Skola huruvida man är
villig att delta i trafikundervisning-
en och ordna en mörkertrafiköv-
ning. Föreningen ställde sig myc-
ket positiv t!!l detta.

Från föräldrahåll kom också en
påminnelse till både lärare och
föräldrar om vikten av att an-
vända reflexer.

äldre skolsånger och modernare
visor.

Under rubriken "Vad lyssnar
våra barn på för musik?" presen-
terade sedan Anders Winlöv
smakprov på dagens ungdomsmu-
sik. Det blev också frågor på olika
popgrupper, något som barnen
klarade betydligt bättre än föräld-
rarna. Mötet avslutades med att
Lena Hoheisel tackade de med.
verkande och samtliga deltagare
för visat intresse.

E-L T

Vid IOGT-NTO:s möte
på Gustav Adolfsdagen hälsa-

des medlemmarna välkomna av
tre käcka Ador; Ansy, Märta och
Kerstin alla barnfödda i Göteborg.
Hela lokalen var festligt dekore-
rad med litteratur, tavlor och foton
om och k:ing Göteborg och i fon-
den tronade Gustav Adolf, sta-
dens grundare. Kaffeborden var
dukade i blått och gult.

Dg tre Adorna berättade sedan
om sina barn- och ungdomsår med
en massa olika upptåg och minnen
samt beråttade festliga historier
och visade en film om sin barn-
domsstad. Dessutom sjöngs all-
sång ut Lasse Dahlqvists och
Evert Taubes vissamlingar. Len-
nart som gestaltade Lasse Dahl-
qvist spelade dragspel till sången.

6 november firades förr som en
Göteborgsk nationaldag med
kyrkbesök, fackeltåg och andra
festligheter, och alla skolbarn fick
en extra ledighetsdag.

Efter sitt trevliga program bjöd
Adorna på kaffe med rundstycke
och Gustav Adolfsbakelser. Märta
hade sin nya Hissingsdräkt som
hon sytt på dräktkursen och Ker-
stin och Ansy bar klänningar från
50-60-talet.

Kinneveds Hembygdsförening.
Är du intresserad att läsa studie-
cirkeln "Mulens marker" : ring
Margot 334 86 snarast. ittf-tl- t\

nämnas luciafirande, klassom- o Flobyfrågan
budsträff, vårfest, samt bidrag till FlobyfrågJn kom naturligtvis
lägerskola på lågstadiet. upp på iryti under övriga frå"gor.

Efter årsberättelse, revisions- StäGtv.eisu., har besluåt att Lal-
berättelse och beslut om ansvars- la samtliga styrelseledamöter till
frihet följder styrelseval. Anita en debati unåer den kommande
Svensson hade avsagt sig återval veckan. och först därefter beslu-
och i hennes ställe invaldes.Bengt tar HoS hur man ska agera vidare
Georgsson. Styrelsen i övrigt be- i frågan.
ståravHåkanArnesson,Lenaoch Föl underhållningen före och
Olav Hoheisel, Ulla Stenqvist, efter årsmötesföÅandlingarna
Gun Palmqvist, Bo Johansson. svarade elev'er från årskurs-4 un-
Suppleanter: Bengt Lennartsson, der ledning av Annika Dahlberg.
Jerker Carlsson, Birgit Carlsson, Här kan män tala om sånggglädjä.

,

Bland de många aktiviteter,
som föreningen står bakom kan

-'-'ar-,l|,-,r|'-ta,-'a'-rfr e,f ro,f re'f rorf rr'fre'O'-'''-'a'-'O

Musikintresset är inte
stort i Falköpings kommun
och i Kinneved - enbart 14
personer besökte den lilla
konsert för klarinett och
piano som på söndagskväl-
len ägde rum i Kinneveds
fina församlingshem.

Medverkande i den allt för då-
ligt 'besökta konsertlokalen var
Anders Johansson. klarinett och
Tomas Gruirdström, piano. De
båda som i det dagliga.värvet är

musiklärare vid den kommunala
musikskolan i Mariestad, spelade
ett varierat program med musik
av Brahms, Sutermeister, Beet-
hoven och Arnold.

Arrangör var kulturnämnden i
kommunen tillsammans med Kin-
neveds pastorat. Tyvärr måste vi
säga att det goda initiativet att er-
bjuda publiken denna musikupp-
levelse kom på skam, en publik
på 14 personer, plus några repre-
sentanter för arrangörerna, var

alldeles för få. De duktiga musi-
kerna och den musik de spelade
upp hade varit värd en fullsatt
salong.

Kvällens program inleddes med
en sonat i Ess-dur för piano och
klarinett av J Brahms följd av ett
capriccio för soloklarinett av H
Sutermeister. Härefter följde en
sonat i fiss dur för piano av L van
Beethoven. Avslutade giorde man
med en sonatina för klarinett och
piano av M Arnold.

GLENN WELANDER

.i:i,riu

L- j:::il



_ Om vi i Skarabo-- :-r^ I uqen. r,et ar flenry Jarlssons I Idag har Jarls tå kvadratmeter

.u_"."U*", il.'ä;;å;il recept^i ett nötskal. 
I forvandlats till en produktionsy-

lånet till en region, d';il; ll r .samordning I t:påcirka90'000kvadratmeter'

detstorriskattviir",-iään [ .J:"gräi.i';J]ä:äffåj lr å#""#äffiiiftJf'ffiååi1?]
hamnar i kräm mellan stor' I t",io',l3in1"r.ill"n#råäil*;åäi:: ll ooo.l1"*' ijglJ', - -..

kommunerna som idag och | *n,.r.rtiin"n futtär aÅun,otO- | utveckling. I början av 1990-ta-

bara ser till sig själva, till sin I ningef;. Skfite vi kunna se länet let skall man. enligt en, prognos

egen lilla begiänsade bit, ja | .otn'.nenhet,somenregion, ju i :ot gjordes i samband med en

då kanske höla lenet till sist I aå rtutt" situationen bli"en helt i1 |oncessionsansökan för något

[innat Fatt

- om vi i skaraborg inre | :'"'":i; ,o":: :Ä,"f:l'v 
Jarlsson- 

I l*tl:,li":li ^':IJli:3,tl::::- vur vr r^enj4r.uv:E ':':" recept i ett nötskal.
samarbetar tör att utveckla

stadsregionerna. Fortsätte.r I ;;h ;iii.; ;iBldningsvägar. vad Siktet är inställt på en ständig

leumstema. Falköping och I o 45 i år' I man upplever "lagom" nivå, att

Falbygden tring åf 2000. I pet ar inte bara FT som jubi- ,l tajel 
,li]et,fusnare,

lerar. Kinnarps tytter ocnä iåm- i , P,"t !:l1lflll :i:l::.',"^':F:. Som framgår av ingressen så il;;. il;;iil r"r.iirtt 45 åi se- j jobb och många problem detta

är'det inte så mycket Faköping 
I ffi ;;pp" ;*r-ÄnJ"i*.on star- | 1i' :|itg:cillqga vidare och ut-

och Falbygden som detta meä l;u6;E;ffi.;i rv.t"iurvesam J veckla ett företag'

rramtiden egentligen h""glil 
I ;k;i" ; "tilit"i i"å"a"i,ig:n* I ""y:'r1,::::::" "3*:"li:3i1

om. Nej, stajl vi ia en verklig jri._r*lrtiiii"" pr"iu"a.iatt"- | sakta försvinna, säger Henry

framtid så vill det nog till.at1..vl / ;ägg;i;g;;
slutar med bytänkandät och för- / 

-"ii;:"n1,;;'kinnurp, 
funderar I ning på helfart framåt ä,r det

söker skapa ån bärkraftig region / -årl"t.-rå.v"rJiii.'e ga'au- I f^n g:l]:ll9:.5:lll.t ,Y.::.:'
där kommunerna med-g.ri"n- I ;;;:'ö;ru'';;;;--åä.;-""rt I helt enkelt tvunsen att växa vr-

sammakrarterjobbarmolrram- I ils;å;s* å"i r,*a"ru' "- i fl?,.åiåXTli.åtil:r[I*'*
Vi r7tåste jobba för att utveckla en region, sluta upp med att tönka i alltför lokalpatriotisk_a ba-
nor. Kanske en vdg mot detta ör att skapa en stor och heltöckande kinstidning. Det ör Henry
Jarlssons tankar inlör framtiden. Henry-som ör VD för Kinnarps, Falbygdens största och lan- 

^,
dets ledande företig inbm kontorsmöbölsektorn sitter-uppflugen'på den iyTetbtink, vid det verk- \

rygsskåp som pappa Jarl Andersson anvönde ndr han stortade för 45 år sedan. 
L

I

då kanske hela länet till sist I då skulle situationen bli en helt 11 
KorcessronsansoKan ror nagol

;ii";i inre stödområde. I "nn"n 
än dagens. och då skulle ll 11 

sedal passera miljarden i

Henry Jarlsson, Vi' fO. I alla orter uöecklas på ett helt omsättning.

Kinnarps, kommunensrerk- | "BätliLue t ex,,stänka,, be_ | o ['ull fartframåt
liga flaggskepp och idag.. ett 

I ,ri,t* ää, "".rca på Falköpins som industriledare vore det
av landets lönsammaste löre- I å'rJEt,åiiJ., - 

r- - -:--r - naturligtvis skönt att låta verk-
tag, funderar kring vårt jubi- | -" '-' =: '":u':' samhetin ligga kvar på en, som

,l

Iänet i tramliilen:

gatsa pa att utveckla
Skaraborg till en regio4_'.*

frtft +



r Gäller att satsa
Det gäller att sdtsa På nYa

produkter, nya metoder om
man inte skall hamna i en dvala.
Det kan för all del vara skönt

tjlLaqt börja med, men På sikt
blir det väldigt kallt...

o Hälften på export
Idag säljer Kinnarps ungefär

en tredjedel av sin produktion
på export. Siktet för framtiden
är inställt på en exportandel på
cirka 50 procent. Det betyder
att man som företag blir mindre
sårbar om något land drabbas
av nedgångar i konjunkturen.
Chansen finns alltid att ta igen
på andra marknader.

. Norge störst
Kinnarps exporterar sina pro-

dukter till ett knappt tiotal olika
länder. Norge är sedan länge
största köparen, Danmark gan-
ska nya men mycket lovande.
England fanns tidigt med i ex-
portsammanhang och fungerar
alltjämt utmärkt. Likaså expor-
terar man en del till Australien
sedan många år. Även i USA
jobbar man för att komma in på
marknaden, men som Henry
Jarlsson säger så är det lika svårt
att komma in där som landet är
stort...

c Mot börsen
När är det då dags att introdu-

cera storföretaget Kinnarps på
börsen?

- Som vi sagt vid många till-
fällen tidieare kommer den da-

gen om ett antal år, säger Henry
Jarlsson. Inte för att vi direkt
behöver in på börsen av ekono-
miska skä1, men det finns flera
fördelar. Inte minst med tanke
på exporten. Att tala om ett fö-
retag som ligger på en liten ort
som heter Kinnarp i tex USA
kanske inte smäller så högt,
men att finnas med på börslistan
ger en annan auktioritet.

Sen handlar det ju också om
att sprida ägandet bland annat
till de anställda. Det ser vi som
en mycket viktig del.

LARS SVENSSON

o Slutarp | 9g') -, i- iar

Stort byte vid
Slutarpsinbrott

Varor till ett ånnu inte
faststållt men relativt stort
vårde tillgreps vid ett in-
brott natten till onsdagen i
Slutarps Sport och Fritid.

Jackor, tröjor, skor, tränings-
overaller, väskor, fiskeutrustning,

knivar och en luftpistol hör till det
stulna, som uppgår till flera tusen-
tals kronor.

Tjuvarna har tagit sig in i butiks-
lokalen genom att bryta upp ett
fönster. En bil har av allt att döma
använts vid inbrottet.

$/tt-ft
200 år tillsammans

200 år fyller de här vän"ng1a ser. Både Karl och Oskar hade
som båda nu kamperar pl Ti -v"L"t ått u"rätta om ty de har
kindsgården. Det är Carl Wil- Li"r-i"t.- t".a fiärrminnet utan
helmssgntillvänstersompålörda- ä;; ;;;;ilet. Med hörappara_genfyller9TårochOskarJohans- ;;;;Idp lom samtalet igång
son, Oskar på Rutagården. som å.J.*fö. 'f"fO,. hOgtidsdägei
han allmänt kallas som nå 101fla- ;;;;6?å.;;ijL i.,t" i1L[ri 

"-pp_genfyller 103 år. Tidningen-J1af{a- ;;d;a;, ;; art der är klart an
de de båda en dag på Frökinds- å;;;;;iä;;;;nenochdenärmas-gården, då man var i gång med ;;jltiJå;;;;"".

2;OOårsa#dimlagt
Karl oeh Oskar - två

av åldermännen på Frö-
kindsgården fyller
sammanlagt 200 år dagar-
na efter varandra. Det är
Oskar Johansson som
med sina 103 år fyller
merparten, medan Karl
Wilhelmsson blir 97.

Två pigga, glada och
skrattande jubilarer,
som har mycket att berät-
ta och gärna också pratar
om det som händer idag.

Det får de reda på ge-
nom att lyssna till FT når
den läses upp i samlings-
rummet.

-sid28-
Ka.rI Wilhelm,sson och Os-
kar Johansson på, Frökind"s-
gå.rden.

CarI Wtlhelmsson g7 å,r och Oskar Johansson I0S &r.

Du missar väl inte

Slutarps'lF:s årfest?
Lördagen den 21 november kl 19.00

i LOKAL FRÖKIND.

Sup6 med DANS till PER-INGES 0RKESTER.
Anmälgi: Bengt Stenqvist senast måndagen den 16 nov.,

, tel. 332 38 eller till Samuelssons tel. 331 19.

100 kr per person för.en'helkväll!

SLUTARPS IF:S STYRELSE

att minnas gamla tider och händel-_



QppSt--hus- p å Frtikindrgården : tor/tt-*.

My rigt o ch lagom trå,ngt

Wenter Granlund med makan Ragnhild, och barnbarnen
Sttsanne och Jessica Jonsson handlar blornlotter au Mqr_git i. Ostergå.rden oeh hennes grannflicka Therese Angri_
nLer.

Vänlig varm gemenskap
fanns det gott om på Frö-
kindsgården i Kinnarp, når
man på lördagen höll "öp-
pet hus" med musik och
sång, försåljning m.m. La',
gorn trångsel i de olika ut'
ryrnmen gjorde det lätt att
hitta vänner och bekanta -
till allas trivsel.

KINNEVEDS
PASTORAT
Församlignsdelegerade har
sammanträde i Församlings-
hemr-net, Kinneved, måndagen
den 26 november kl 19.00.

Ärenden enligt kalleleser och

anslag.
Ordföranden

Redan före det rpagiska klock-
slaget då dörrarna sYmboliskt
skulle slås upp för "öppet hus" var
det fullt med folk i lokalerna. Be-
sökare fanns från alla närom-
råden, ja ända från Lysekil.

Det var livligt och glatt och la-
gom trängsel kring försäljarna och
lottstånden och mycket vackert att
titta på förträffliga trådställ och
små söta änglar för fönster och

r kvistar, bakverk och gotter fanns
att köpa, liksom vävda löpate och
mycket annat. Blommor och un-
derbara handarbeten kunde man
bli ägare till om blott man hade
lite tur.

Glådjespridarna - e^n barnkör
från missionskyrkan i Äsarp med
barn mellan 3 och 11 år sjöng un-
dei'ledning av Ann-Christine Ols-
son. Gör någon glad, försök och
gör det idag sjöng barnen glatt och
Ann-Christines helhjärtade enga-
gemang liksom sångerna spred
verkligen stor glädje bland åhö-
rarna.

Pensionärsföreningen stod för
kaffeserveringen och hade förstås
många gäster. Aven lotterna och
försäljningen gick bra, varför bå-
de gäster och arrarigörer kunde
känna sig nöjda med dagen.

Lars och Gulli Pettersson
fr&n Stenstorp, drack sitt
eftenniddagskaffe på. Frö-
kindsg&rden den hiir lörda-
gen och trtud,es gott i siill-
skapet. .,-' ,

var en lördag afton". Håkan Ek- d;i;;;;-;;;;r""..
man var duktig på el-gitarr med euu^lr6 Po sr-E,rrqr r trrcu 9

låten "Living doll" tillsammans ] o Arsmötet
med läraren Rune Johanssort, lik- Vad som hände på årsmötet var

sikskolan, tycker att det är speci- ner. Nya ledamöter är Gunnar
ellt roligf att kofiima till Frökinds Arrias, Friggeråker och Birgit Jo-
musikuppvisningar, eftersom ]hansson, Mularp, och nya med-
gensvaret och tillslutningen där I lemmar Birgitta Sandström, Flo-
är särdeles stort'i förhållande till I by och Marianne Johånsson, Gro-

Musikintresset är stort

torsdågen årsmöte i Lokal ur andra delar i kommunen som
Frökind med mycket stort i 8ästsPelare för att vtterligare sti-
anslutningochmedmycket I 

mulera..intresse{ hos både barn

musik' ":Få'å1iiälsskiftet nnns det euElever i_ olika åldrar rpgl".d" i rinut*u-rfit;ltk"il;til;;;:grupperellerensammaochib-I..d 
] ;;;ä i Lå_il'"""" med början

tillsammans med lärarna variera- j 
"artäto.ra"girtoty. Detblirock-de musikstycken med inlevelse j"a [o"ru.tä-i v".toft"'och på

och entusiasm. En av d:-,,:T siuart""i.." o.l pa Mosseberg,
Björn, som på orgel spelade "P."t j 

"ift"i-f..-å.i att närmare med_

som många många gv de övriga. ] att man utökade antalet med-,
Leif Nilsson som basar för mu- lemmar i styielsen med två perso-

Hå,kan Ekman med. Iö,raren
Rune Johansson, spelade
Liuing doll.

Ann-Christi,ne Olsson med nå,gra ans barnen ur så,ngkören GliiQiespridarna.

lt87 #-tt.+
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landa. Till lärarrepresentant val_

- 
des Monica Petri..I valberedning- finns nu Anita Nilsson och Birgitta
Wåhlander och ordf<irande äriom
tidigarqehrister Fäldt.

Rödakorsets
riksinsamling

i Kinneved, Luttra och Vårkum-
la gick mycket bra, med egen in-
sats sunwra 5.040 kronor.

Syauktionen i Lokal Frökind
den 10 november samlade stort
deltagande. Nära 100-talet perso-,
ner närvarade. Maj-Britt och Bror'
Johanssbn, Kinnarp, ledde all-

---ilng. Sifdrdrngöns damer liade
bakat och skänkt kaffebrödet. 25
lotterier såldes med skänkta vins-
ter. Håkan Arnesson, Liden, Lut-
tra förde klubban sedvanligt
skickligt. Allt gick att sälja till goda
priser. Toppriset var en duk för
700 kronor. Med inkomst av kaf-
fet, lotterier och auktion blev slut-
summan av kvällen 14.132 kronor.

På, tuiirflöit spela.d.e Stefan Lennartsson, Martin Thor,
Jonas Ärnesson tillsammans nxed Biörn Persson A new
ki,nd. of looe och bLea mycket uppskattade för sitt fina
samståmmiga spel. GLtarrliiraren Rune Johansson dr oclc- Liusstöpning:/e

hör jultiden, till
L så, med på, btlden.

Dauid, Lena, Marie och Sffia ör klara för att doppa si.na
Ijus. Nå.gon håIler ocks& red,a på. hur m&nga gåiger man
iloppat och drar streck på. ett papper för oarjö omgå.ng.

En gång, två gånger, tre gånger
och så vidare ånda till bortåt 40
gånger får man doppa det tunna
ljusvekegarnet i den heta ljusmas-

san innan det blir ljus av det. Det
lärde sig barnen på Fyrklöverns '

förskola vid lokal Frökind härom
dagen, då de tillsammans med si-
na ledare stöpte juleljus i väntan

på advent och tomten. Hastigt
skall det ske själva doppandet och
lite farligt kan det vara också, men
med de erfarna ledares hjälp gick
allt bra. Ljusen delas sedan upp
mellan barnen, som alla får ta med
sig några hem. FT/Vts besökte
skolan på förmiddagen, men ock-
så eftermiddagsgruppen stöpte
ljus.



Torsdagen den 26 november 1987

och Martin blev årets "Snör€t-

sufsurp
aottustu r

ou seruesegul
Ilrtgulöften, som

På söndag kommer årets
båda stipendiater i "Snö-
ret-fonden" att hyllas. Det-
ta i samband med kröning-
en av Snövit på Stora Tor-
ge! i Falköping.

Ärets båda stipendiater
har det gemensamt att de
år 19 år gamla. Namnen år
Thomas Andersson (IFK
Falköping) och Martin
Adolfsson (Vartofta SK).

- Det hår var en mycket
trevlig utmärkelse, sa båda
grabbarna sedan de fått be-

sk-edet "t "5;1i1st-juryn"
härom dagen.

För åttonde gången har juryn
(Stig-Olof Andersson, Båsse Jo-
.hansson och Peter Turin) utsett
två mottagare av det s k Snöret-
stipendiet.

I år fastnade de för IFK Falkö-
pings, målvakt Thomas "Pota"
Andersson och Vartofta SK:s mitt-
fältare Martin Adolfsson, vilka
båda har en godkänd säsong bak-
om sig.

- Ja, jag är nöjd med min per-
sonliga insats trots att laget åkte
ur division III. Jag är ju trots allt

o

ou

Thomas Andersson och Marti'n Adolfsson

ganska färsk i sådana här sam-
manhang, menar "Pota".

- Jag var sjuk en del under
våren. Eftersom jag har problem
med allergi brukar jag ha det käm-
pigt vid den årstiden. Men i höst
har det gått bra. Synd bara att vi
inte klarade av att kvala oss upp
i femman, säger Martin.

o Såbörjadedet
Vi skall nämna lite om de båda

stipendiaternas bakgrund som fot-
bollsspelare och börjar då med
Thomas. Han år uppvuxen i$in-
narp och började lira boll i Kin-
narps IF som tioåring. Fyra år
senare gick han över till grann-
klubben Slutarps IF.

- Jag hade mina kompisar i
Slutarp, förklarar han.

Det dröjde inte länge förrän
"Pota" stod i Slutarps AJagsmåI.
Faktum är att han inte ens var 15

år fyllda när han debuterade. Trä-
naren Bengt "Blecka" Georgsson
lät ett tungt ansvar vila på unge
"Pota", men "Blecka" visste vad
han giorde. Unge herr Andersson
var ett stort målvaktslöfte.

- Och åindå började jag inte att

stå i mål förrän jag gick över till
Slutarp. I KinnarP var jag utesPe-
lare, minns Thomas.

o Nappade direkt
Han vaktade SlutarPs A-lags-

mål tre säsonger. Sedan hörde
IFK Falköping av sig och "Pota"
nappade direkt.

- Ja, jag ville gärna ta chansen
och det är ingetjag ångrar i dag,
förklarar han.

Redan i fi ol våras, då Mats Lars-
son var ryggskadad, fick han divi-
sion Ill-debutera. fem matcher
hann han med innan Mats tog till-
balia tröjan.

- Sedan kunde jag i lugn och
ro ägna mig åt spel i juniorlaget.
Och vilket år det var, vi vann seri-
en och gick till slutspel i GP-bol-
len, säger Thomas.

I år har han så varit ordinarie
målvakt i IFK Falköping och hoP-
pas kunna försvara sin Plats nästa
säsong.

- Ja, det är absolut min mål
sättning, intygar han.

. Mångsysslare
Den andre stipendiaten, Martin

Adolfsson, har genom åren varit
en mångsysslare vad gäller idrott.
Förutom fotboll har han simmat,
spelat tennis och bordtenms.

- Jag var nog inte mer än sju
år när jag började spela fotboll,
men under några år var det liksom
ingen helhjärtad satsning. Det var
ju så mycket annat som var lika
roligt, minns han.

Egentligen är det först på sena-
re år som Martin helt har ägnat
sig åt en sport, åt foiboll.

- Jag har gjort tre säsonger i
Vartoftas Alag nu. Och nog är det
så att den som just är avslutad har
varit min bästa hittills, påpekai
Martin.



. Långsåsong
Det var en lång säsong, den

nyss avslutade, för Martin och
hans lagkompisar i Vartofta SK.
Först den 8'november tog den slut
9_c,!r 

dåpå ett ganska snöptigt 
"att.VSK förlorade den avgörande

n kvalmatchen till division V mot
Edsvära på straffarl

Nu blir det måhända litp tungt
att ladda oin och motivera sig fdr
division Vl,spel ytterligare en sä-
song.

- Ja, det måstejag väl erkänna.
Men samtidigt har årets säsong
varit rolig. Vi blev ju ett vinnandä
lag igen efter att ha varit strykpoj_
kar i femman året innan, Ueraitå
Martin.

o Stannarkvar
Nästa säsong spelar "Pota"

kvar i IFK Falköping och Martin
stannar i Vartofta SK. Och båda
spelar därmed i en klubb som har
målsättningen att vinna serien.
IFK skall försöka vinna fyran,
Vartofta sexan.

- Om alla tar sig i kragen skall
vi ha en hygglig chans. Men det
är svårt att vinna en serie på be-
ställning. Alla de övriga lagen vill
ju slå öss, så det blir tufft, menar
Thomas.

- Jag tycker att vi borde gå upp
i femman nästa säsong. Vi har ett
ungt och slagkraftigt material nu,
säger Martin.

o Harid6er
De båda stipendiaterna är ense

om att fotbollen i Falköpings kom-
mun är ganska svag för dagen.
Och båda har lite id6er om hur en
förbättring skall kunna ske.

- Det måste till ett bätrre sam-
arbete mellan klubbarna. Id6n om
Falköpings F.F. som väcktes för
några år sedan var inte alls dum,
jag tror att det var synd att den
inte gick att genomföra, menar
"Pota".

- Dessutom, fortsätter han, är
det viktigt att nåringslivet ställer
upp ordentligt. Så är det ju i
många andra städer av Falkö-
pings storlek.

- Jag håller med "Pota". Dess-
utom skulle vi nog må bra av att
ha ett mindre antal klubbar i kom-
munen. Det skulle säkert gynna
alla, summerar Martin Adolfsson.

OLOF DARIUS

Kinnarps IOGT-NTO har haft
avslutning på höstens gymping.
Det är femte året i rad som mgllan
15 och 20 tappra har samlats och
svettats. Det är Inger Swedberg
som för andra året leder träningen
efter att tidigare själv ha varit en
av deltagarna.

Den 12 januari kör man igång
igen och då är alla välkomna att
vara med.

Gympa-avslutning i Kinnarp

Inger Swedberg leder sin gympinggnlpp.



2O -o Sport Tisdagen den 1 december 1987

Stor prisutdelning
i Kinnevedsrgkyttet

Hö"r har oi d'em f:m mcisterslcopss-e glarnq i Kinneueds Skytteförening ilen gå,ngna srisong-
ey'. {r o <ir det Tomm.g Berglund,-oue Josefsson, Joakiå iarlssoni wcti Jo;efssi" iån
Anders Hertnansson

Kinneveds Skyttefören-
ing höll i fredags kvåll sä-
songsavslutning med stor
prisutdelning i Lokal Frö-
kind.

Bland dem som fick pris
återfanns årets segrare i de
olika, mästerskapstävling-
arna i khibben. Namnen på
dessa är: Anders Hermans-
son, Ove Josefsson, Kjell
Josefsson, Tommy Berg-
lund och Joakim Carlsson.

Aven Kinneveds Sportskytte-
klubb delade ut sina 

-prisei 
vid

festen i fredags och här, noterar
vi att junioren Magnus Oskarison
har ett fint år bakom sig. Han vann
juniorklassen i skeet och noterade
samma resultat, 45 p, som segra-
ren i seniorklassen, Gunde Jo-
hansson. Magnus blev dessutom
tvåa på älgbanan, slagen^ med en
enda poång av Bengt Äkesson.
Den si'stnämnde har för övrigt va-
rit klubbens bäste shytt under
året.

De båda föreningarna har un-
der året mött varandra i en mateh
över fyra g"enar. Luftgevär, jakt-
stig, banskjutning-och älgbana.
Sammanlagt vann Äke Johansgon
från Sportskytteklubben på 350
poäng. Tv{a var hans klubbkam-
rat Bengt Äkesson på 343 poäng,
medan Lars Göransson var Skvt-
teföreningens bäste man. Hän
kom fyra på 335 poäng:

Resultat från säsongen:

Mästerskap 300 m: 1) Anders Her-
mansson 209 poäng.

Måsterskap 2fi) m: l) Ove Josefsson.
193 poåing.

Måsterskap fåltsk''tter l) Kjell Jo-
sefsson 42 träff.

Måsterskap korthåll senior: l) Tom-
my Berglund 1?5 poäng.

Mästerskap korthåll junibr: l) Joa-
kim Carlsson, 190 poång..

Statsprisskjutning:
Klass Bl5: 1) Kjell Josefsson 143

poäng.
Klass Bl7: 1) Ove Josefsson 141 po-

ång.
Klass Bl: l) Patrik Carlsson, 146

poång.
Klass 82: 1) Hans Göransson, 135

poång.
Klass B3: 1) Benny Andersson, 133

poäng.
Klass 85: 1) Claes Åkesson 128 po-

äng.
Ulf Stensbys vandringspris: l)

Hans Göransson, platssiffra g.
l90l årvandringspris.l) Karl-Gustaf

Ahl 85 poång.
Br. Larssons vandringspris: l) Ro-

ger Carlsson 98 poång.
Georg Johanssons vandringspris:

l) Claes Akesson lg0 poäng.
Förbundets vandringspris: 1) Hans

Göransson 137 poång.
Bobabos vandringspris: 1) Kjell Jo-

sefsson 155 poång.
Fåltskyttepokalen: l) Kjell Josefs-

son 63 träff.
Berglunds'vandringspris: l) Tom-

my Berglund 146 poäng.
Centerstigs vandringspris: l) Kjell

Josefsson 115 poäng.
Skogaholms vandringspris: l) Mats

Fållström 14? poäng.
Bertil Engdahls vandringspris: l)

Joakim Carlsson, 125 poäng.
Frökinds GDV:s vandringspris: l)

Peter Ahl 147 poäng.

Onsdagstävlingen: l) Claes Åk-es-
son 618 poång.

Korthåll:
22 long pokalen. l) Martin Thor 142

poång.
Ungdomsförbundets vandringspris

l9E2: l) Per Brisbo 18? poäng.
Ungdomsförbundets vandringspris

l9[Xl: l) Maria Dahlålv 95 poäng.
Ställningspokalen: l) Joakim Wing-

gren 132 poång.
C Äkessons vandringspris junior:

1) Maria Dahliilv 144 poäng.

C Äkessons vandringspris senior:
l) Hans Göransson 120 poäng.

Ola och Joakims vandringspris: l)
Joakim Winggren 124 poäng.

Poångtåvling klass Kll-Kl: l)
Maria Dahlålv 576 poång.

Poångtåvling klass K2-K vet: 1)

Karl-Gustaf Ahl tE7 poäng.

Damernas pris: 1) Kjell Josefsson
50 poäng.

Skyttemärken:
Högre årtalsmårke i brons banskyt-

te: Claes Äkesson.
Lägre'årtalsmårke i brohs banshrti- -'

te: Tommy Berglund och Bosse Jo-
hansson.

Bansklttemärke i silver: Lars Gö-
ransson,

Bansklttemårke i brons: Roger
Carlsson och Hans Göransson.

Fåltskyttemårke i guld: Tommy
Berglund.

Fältskyttemärke i brons: Hans Gö-
ransson.

Juniorskyttemårke i guld: Kjell Jo-
sefsson.

Juniorskyttemärke i silver: Martin
Thor och Kjell Josefsson.

Juniorslvttemårke i brons: Maria
Dahlii'lv, Hanna Bemerhag och Pelle
Hermansson.

Skol DM i skytte: 2) Hans Görans-
son 2ä poång, 3) Roger Carlsson, 217.
Korthållsmårken:

Silvermärke: Hans Göransson.
Bronsmärke: Peter Ahl, Patrik

Carlsson och Per Brisbo.
Junior:
Guld med 3 stjårnor: OveJosefsson.
Guld med 2 stjårnor: Joakim Carls-

son, Niklas Ahl och Mats Fällström.
Guld med I stjårna: Maria Dahlälv

och Marcus Thor.
Guldmårke: Martin Thor och Kjell

Josefsson.
Silvermårke: Fredrik Öst, Helena

Karlsson och Sofra Jarlsson.
Bronsmårke: Johan Törnqvist, Jim-

my Lindroth, Mikael Mann, Peter Kar-
jalainen, Sofia Jarlsson och Linus Jo-
hansson.

Klubbmatch mellan skyttefören-
ingen och sportskytteklubben: 1) Kin-
narps Sportskytteklubb l7ä poåing, 2)

Kinneveds Skytteförening 1691.
Luftgevårsslytte: l) Claes Äkesson

skf 91 poäng.
Jaktstig: l) Ingemar Fransson, kssk

100 poång.
Banskjutning: l) Kjell Josefsson skf

99 poäng.
Älgbaneskjutning: l) Bengt Äkes-

son kssk 88 poång.
Sammanstållning: 1) Äke -Johans-

son kssk 350 poäng, 2) Bengt Äkesson
kssk 343, 3) Göte Lindgten kssk 3,lil.

Sportskltteklubbens priser:
Jaktstig: 1) Äke Johansson !00 p, Z)

Göte Lindgren 95 p, 3) Bengt Äkesson
92 p.

Skeet: 1) Gunde Johansson 45 p, 2)
Jonny Mann 44 p, 3) Åke Johanison.
43 p.

Skeet juniorer: l) Magnus Oskars-
son 45'p, 2) Torbjörn Linnarsson.3g p,
3) Markus Thor 33 p.

,i*

Mats FöIlströrn (t u) fi.ck mottaga Slcogoholrns Dan'drings'
pns oid, slegttefesten i Kinneoed. T h delar Cloes Alcesson.
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fisdaoen den 15 december 1987 Jag önskar alla
mina.kunder
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Lucia i förskolan
Lucia firade Fyrklöverns för-

skola i Lokal Frökind i torsdags.
Föräldrar och syskon med fler
hade samlats för att lyssna på jul-
sångerna och ha det trevligt till-
sammans. Birgitta Andersson och
tre jultomtar hälsade välkomna
'och därefter tågade de många lu-
ciornas och stjärngossarnas rad in
på scenen. Mellan sångerna be-
råttade Birgitta Andersson om

bagären i staden om PePParkaks-
gubbarna och andra välkända fi-
gurer och avslutade julkavalka-
den med att berätta om stjärnan i
Betlehem. Barnen sjöng avslut-
ningsvis Ett litet barn av Davids
hus. Barnen ackompanjerades
och leddes av Kerstin Arnesson.
Saft och kaffepaus hörde till Pro-
grammet liksom en film om Ask-
ungen.

Yandaler i Slutarp
Slutarp har under se' por vid två tillfällen krossats,

naste tiden drabbats av motorvärmare har slagits sön- -

envandaliseringsvåg. 9-::':?l:I-'"1j*:-.*::*jr samma lastlgnel nar vaggarna
- Nu ar vart talamoo iytterhallenlålats-"d.pt"y-

slut, hådanefter polisan- fårg. Vandaliseringen -oi f.t-
mäler vi den här typen tigheten är polisanmäld.
av meningslös förstörel- Fastighetsägare har också

se, säger en företrädare fåttbrevlådorsönderslagna' 
-

ror samnansftirenins;;i,, o"X,L1'J"T#;ilH:,:ff1
Vandaliseringen förekom- vis att vara ute kvällstid för att

mer över hela samhället. Linor kunna ta vandalerna på bar
harspäntsöverelljusspåretoch gärningen, säger företrädaren
där har också ett tjugotal lam- för samhållsföreningen.Tack, till trotj äncr,re

trSv t2 Itl

EIof Rehn sorn nrr liimnar sin tjönst i Falkitpings komrnun
rned pbnsionens rött hyllades au bgggnadsniirnndens ord,f.
Igell Eduard,sson.

Vi på

Bil o Motor

i Slutarp

tackar våra kunder för det gångna äret och

önskar en riktigt 
_

GOD JUL

OCh Ett GI|II ]IYII ÅRI
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JULDAGEN STÄNGT I Vi pa centrum-Livs

ruvÄnsnrrON 9-15 | onsxar alla goa och

Nyårsdagen Stängt I rara människor en

Övrigadagar S-ZO I riktigt GOD HELG!

D"" 'Illt" b"tike"" meO de "stora resurserna" och med den

lfy födossningsstol
tillnerkad, i länet

Under den nyligen avslu-
tade låkarståmman med
tilthörande mässa i ÄlvsjO
blev skaraborgska sjuk'
vårdsprodukter mycket
uppmärksammade. En av
dessa produkter var den
helskaraborgska förloss-
ningsstolen Relax. Denna
har tagits fram för att kun-
na möta ökade önskemål
från blivande mammor att
få föda i sittande stållning
och för att göra förlossning'
en både enklare och lättare
för både mamman och för'
lossningspersonal.

Förlossningsstolen Relax är en
produkt av lidköpingsuppfinna-
ren Anders Andersson och den
tillverkas av Suncab i LidköPing
medan marknadsföringen sköts
av Svensk Sjukvårdservice i Slut-

ffi,i:it,, wwffi

Torsdagen den 17 december 19St

arp. Bakom projektet står också
Utvecklingsfonden och landsting-
ets utvecklingsavdelning.

Utgångspunkten för framtag-
ningen av den nya förlossningssto-
len har varit ökade önskemål om
förlossningar i sittande ställning
och det faktum, att förlossningar
skett i vertikalt läge sedan urmin-
nes tider.

- Fördelarna är många, hävdar
barnmorskan Agneta Bergen-
heim som har erfarenhet av den
nya förlossningsstolen både från
eget födande och från sitt arbete
vid bassjukhuset i Lidköping.

- Förlossningen underlättas
genom att tYngdkraften utnyttjas
och blodcirkulationen förbättras
till fostret genom att livmodern
påverkar blodströmmen i de stora
blodkärlen; säger Agneta Bergen-
heim som "hyrts in" av utveck-
lingsavdelningen för tillfällig
marknadsföring och demonstra-
tion av den nya förlossningsstolen.

Vid bassjukhuset i LidköPing
har stolen använts och testats vid
tusentals förlossningar i snart 3 år
och med mycket goda resultat.
Förutom fördelar för den blivande
mamman och för sjäIva förloss-
ningen så underlättas arbetet för
personalen,

- Intresset för stolen var myc-
ket stort under Älvsjömässan, sä-
ger Anders Aronsson vid Svensk
Sjukvårdsservice. Flera utländs'
ka agenter tog kontakt för att dis-
kutera en lansering av stolen, så
en export är inte omöjligt.
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Den skaraborgsl<a förlossni.ngsstolen Relax rönte stor upp.miirks.amhet p&.Ähtsjö1niis1an,

iliir ilen d,eminstörades att barrtmorskan Agneta Bergenhei'm-(sittande i stolen) och a1)

årr"in i* Kartnoch And,ers Aronsson fi&.n Suensk Sjukts&rdssen:t'ce i Slutarp.



Land,ahls inyalokaler
Ett anrikt Falköpings-

företag har nyligen flyttat
in i nya lokaler. Det hand-
lar om Lundahls Partiaffär

AB och de nya lokalerna är
f.d. Lindströms Bil På Wil'
helmsbergsgatan.

Lundahls Partiaffär har, under
olika namn och innehavare, fun-
nits sedan 75 år tillbaka. 1959 över-
togs företaget av bröderna Inge-
mar och Lennart Lundahl. När-
mast kommer man från lokaler på
Rantens gård.

Företaget fungerar som grossist
för frukt, grönsaker och potatis

och säljer till butiker, skolor, sjuk-
hus, daghem, åldringsvård m.m.
Den tidigare bilhallen har alltså
blivit ett lager.

- Lokalerna är utmärkta, säger
bröderna Lundahl. Här är det
gott om plats och ett bra läge.

De har själva fått komPlettera
med en lastbrygga och dessutom
har några nya väggar satts uPP.

Lundahls sysselsätter idag sju
personer, inräknat de båda ägar-
na.

r**t***t***tt*t**t*t*****i*
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Ingemar och Lennart Lundahl i de nya lokalerna uid
Wtlhelmsbergsgatan.

Jul och Gott Nytt
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Åebetsakjorta
fianell, fr.3S:*
Herrpullovers, Cardigans,
Resterods Herrtrikå, Arbets-
o. Finstrumpor är en del av
det Ni finner i

Kinnarus mamufa&twr
Tel. 0515/331 34
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Aktiv fritid på Frökiodqs

P uss iait et en, ett mfuTte
blott r Licet blir mer
ryäraruand,e

Vad skall vi göra idag?
Det år'just frågan, ty det
händir mycket på Frö-
kindsgården just nu. Pen-
sionårerna har blivit mer
alerta som en följd av det
och framför anslagstavlan
med programmet står de
ofta och diskuterar dagens
aktiviteter.

Dörrarna utåt har öpp-
nats på vid gavel. Livet in-
nanför har också blivit in-
tressantare och mer spån-
nande. Det har blivit roligt
- därav frågan.

Förändringens och förnyelsens
vindar blåser över Frökindsgår-
den och dess pensionärer. Även
personaleq. får känning därav.
Knappt har de boende hunnit vän-

ja sig vid att själv bädda sina säng-
ar och sköta sina blommor m m
iörrän ile rycks med i nya aktivite-
ter. Passiviteten är ett minne blott.
Visst finns det många som inte
orkar med så mycket, men många
har glädje av allt det nya.

o Två "halvtider"
I maj i år utökades fritidsPerso-

nalen med en halv tjänst ytterliga-
re. Under ett år skall fritidsverk-
samheten med två halvtidsanställ-
da pågå på försök varefter man
gör en utvärdering. Redan nu är

man dock på det klara med att li-
vet på Frökindsgården kommit in
på helt nya banor. Vi träffade Ei-
vor Andersson, den sist anställda,
för-en kort pratstund. Hon beråt-
tar att hon och Maj-Britt Johans-
son, som alltså är den andra fri-
tidsledaren, arbetar två dagar var
för sig och en dag tillsammans
varje vecka. Den gemensamma
.dagen är till för aktiviteter, då det
l--hÄvs två ledare, som t ex ut-

flykter. De arbetar i regel mellan
8.30 och 15.40. Någon gång blir det
också kvållstid. Vad är det då som
så revolutionerat livet på Frö-
kindsgården - för faktiskt är det

Euta Karlstedt siiljer
dotter Vera Nilsson.,

Iotter på, handarbete &t
som kom från Lgsekt'l'

Hemmy Johansson, Ki'nnarp, och hennes

ården:

lfiiri

så, att pensionårerna blivit myc-
ket mer alerta.

- Ja vi har en hel del för oss,
såger Eivor. Tidningsdagarna är
vikta delvis för högläsning, så att

de som inte ser så bra kan ta del
av nyheterna. Vi går igenom tid-
ningen från första till sista sidan.'
Tippar gör vi också regelbundet -
det är många inttresserade av.
Sedan har vi studiecirklar på gång
bl a lagar vi mat och bakar. Just
nu samlas vi kring ämnet "Psal-
mer att minnas". Det är Barbro
Lundgren från frikyrkans Studie-
förbund som leder den cirkeln.

. Minnestråning
Inte.bara psalmer vill man min-

nas, Aven gamla arbetsmetoder
hur man kärnade smör och brygg-
de dricka och mycket annat minns
man. Minnesträningen, en medi-
cinsk form av terapi, leddes av
Olle Karlsson, Primärvården, som
där basar för fritiden. Ämnet den
här dagen var lanthandel och man
talade bl a om sockertoppar och
sagogryn. Med hjälp av varandra
hittar deltagarna snart rätt i min-
nenas djungel, tränar sitt minne
och manar fram.saker och händel-
ser man för länge sedan glömt.

Frågesport har man också i oli-
ka former. Ibland gäller det att
känna igen lukter och dofter, and-
ra gånger får sinnen som känsel,
syn och hörsel bestämma och ge
svaret...

o Stöperljus
Säsongerna avlöser varandra

och så gör aktiviteterna. I sommar
var det tid för utflvkter och jord-
gubbsplockning. Då gav man sig
iväe för en hel dag och hade mat-
korg med sig. Nu På höstkanten
blir det inneaktiviteter med PYs-
selkvällar, ljrisstöPning m m. Vi-
dare väver man i vävstugan löPare
och annat som lämPar sig för jul-
marknaden.

o Videofilm
Man ser ockiå gärna film och

då lånar man videofilitrer. De mest
populära filmerna handlar om na-

iuren och barnen' Ibland kan man
få se sig sjätv På film också' Då

Forts på nästa sid



Eioor Anilersson l&ter barn-en göra dtagningen på, en ao
lotterierna. Banryn ör medternnwr I Claitiösprldarna -så,ngkören frå.n Åsary.

Eua Olsson frestar med godsaker. Ebba Ekbom med suiir-
dottern Stina iir i.ntresserade kunder på julmarknaden.
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Forts från föreg sid

F orts i'rån fcrug sirl

kan någon ha v,.lrii fii:r*rnL: n'lec?

ill*karncran och fil*rat virl L s:i
rnidsr:n:rcllrfi rar:dei på g;l'r-ien ul-
aniilr. l]clta .råckct' i alimånhert
munlt:rirrl li,rs {iitarr:a^

o Fenså*raårsf dir*l-r-
ingen

Pcn.;j.lnar sliirerring*r: ir:rr sina
träflar på ilrökindsgår'der: och tlå
har pensinnÄrerrra där r:ckså r::öj-
lighul art vala rnerl. Viil Up1:tt
htrs fusten nf iigen hatie förlning-
en irelt harrd orn ka{fr,sct ve ringen.
till vilker-r de också irakat ailt sjäiv.
Vinsterna från kaffe:erveringer:

.spiinrnnde samtal orn g&ngna tid,er m,ed"Hildur Gusiausscn, E!;a Kartim;Katrin Andbrs-
son, trlioor Andersson, fritidsledare, Britta Ebenhardt och Karl Blom.

går till perisl,räåNstdrenr)1ge!1 o{::}
vinsterna frår:' försåljningen går
till I'rikindrgårdens Trivseiilrren-
ing, srir'* funniis i tir: cch sorn har
sill r:ger stylelse, l"rirr:r:itrga r.n.ls
p€figär anyånds setlan tiil rcscl..
blomsleruppva klniugar. *r:n.

Få Frilkindsgårclen går livet in-
tt bara i sina ga:rrla hjulspilr.xiar-l
sirker:rya vågar o"-kgh. Åktiv {i^itid
behöver: rl-tilr ,scln pt:nst*nåi lck-
så, för r1å har r.nan all tid fill si;:
disposition. ilirnilslonrle ofi r r;1€r|-)

inte btliöve:r siir.la fr:r inki;'p. rn*i,
lagnlng t>t:lt it1*tart hulirål1ling"
Åkiir.ilei,.:cii gen:*r:ska1: är. vikrigt
fiir aiia m;i:rnilk*r.

lRrs JoHå}1tss*ff

Julklappslips tiil lågpris!

II*IBE€EDARE NU 3gg:-

SAMUEISSONS
Parkera lätt- handlå rätt
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I m"itte'n &rets man-|.,!itfnrps_-{F .Per Winlö.f , tillsam,matts m.er! från t:cir-tster. [?r-tg1er T,ar-
sfeftsson, Tabjörn JoJraris.sort.Hans-Olqf Gsstor:sson ,st,h. Co*yru jo}1crnssc,n. Sr writ'i(j& tt{rr
pd, olika siitt bidt'a.rsit_tiLl 

"ärets 
Siatarp.iJtrriryå.x,gar. Conn.q biet: fitr it.tiriEl;;iiråilrilo

re" ach fick utwLarkelse Jör det,.

Slutarps {F årar }raff års- *ckså biiste m:ilskytt mred Tränirr6lsprisergicktililJl-ja.ncie:
festmedettE0-taldeitagare sina 15 seriemå!. Torbjörn Johansson. trloger F*t,
cch bl.a hyål;rdes Fer Wile- öla Johansson medvcrkade i te:sson,Pcter Fredrjksson, LJlf

ltif sonr åräts spelare, ö{an sarnliiga A-lagers rt r""ic*o,.fr*i ELenhardi'Jonny Åndersson.

var noEylineroct av såva!"s;;- <,clr, nillude-rl.r ,{"t. I'iJr* i"* Rtngt Andeh;nn. Bå;tc nr*1,k5'ri

rare sorn lerrare. p*;';i;". 
å""..?ålLrfiSnsscn 

pris s',n 
h:i1*å:i'FT;:iå:::::lä3:'.l.'orb.jön Johatisson och Rrrrer
Fetterssor: i I ? ;:v si$ iags trg
matcirer"

I ur r.igt tillcle ladcs !'örtjänta l*-
d:rre r,rcl-r trånare Lilorrrrnor cch
preseninr s',r;r tar:k iiir året sonl
såit.

l]ncler kvå]len åvåts ett vålslna-
kanrle sr:rörgåsbord f'rån Kin-
nar;:srestaurangan och fdr dalls-
musik svaraclc }ler-Inges orkes-
ter" Urrder Lr'ålien hann n-ran ock-
så mecl en frågespr:rttåvling, dlir
A-laget uigick sorn scgråre.
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Barapå Spar&anken
Barrken der lönar sig att vara kund i

stnRlt\NKt:\-

,.Lj

Kinnarpskontoret
Tel. 0515i336 50

lVivianne Eivergå".d^..'* FJ:Tig^T:'"tensson mottos i I
I lördags varsitt guldur.oHi."t ro. lång och.tiogen tiänst vid skoga- |

I hohJ bröd AB i rartopi"g]äuiit'"t'-ou*rämnades av'platschefen I

I Tord To.stensson vid t"'iEttiigtt"t där ett 40-tal anställda deltog' 
I

l-_ -J

GCDJUL

GOTT NY

Möbler för kontor och offentlig miljö

Box 3060, SZr Og reLrÖPING'
Fabriksförsäljning kontakta: Bengt Ddlk
Tel 0515/333 io, Til.fr* 0515/33? 01, Telex 671 69 Kinnarp S.

Församlingshemmet
flitigt använt
Vid kyrkofullmäktiges

sista sammantråde för året.
infrmerade kyrkväktaren,
Assar Karlsson bl.a. om att
inte mindre än 372 sam-
mankomster hållits i för-
samlingshemmet, när året
nått sitt slut. Motsvarande
siffra för 1986 var 325 sam-
mankomster.

Från de olika sammanträden
som hölls före den traditionella
personalfesten kan nämnas att
Carl-Arne Adamsson omvaldes till
ordf. i kyrkofullmäktige. Till vice
ordf. omvaldes Sven Andersson,
Lofsgården och till sekr..Uno Mår-
tensson. Vid sammanträde med I

delegerade omvaldes Karl-Gustav
Gustavsson till ordf. och Janne
Brisbo, Brismene till vice ordf.
samt Erik Gustavsson till sekr., en
post som han f.ö. innehavt i ett
20-tal år. .Till pastoratskassör för
1988 omvaldes vid sammantråde
med pastoratskyrkorådet Carl-
Arne Adamsson. som även vid
kyrkorådets sammanträde tidiga-
re på kvällen valts till kyrkokas-
sör.

I personalfesten sedan deltog
c:a 140 personer ifrån alla de
mångq aktiviteter som förekom-
mer i pastoratet. Barnkören un-
der kantor Margareta Thor fram-
trädde i ett uppskattat luciatåg.
Lucia i år var Jenny Blomgren.

Prosten Uno Mårtensson tacka-
de till sist alla medarbetarna för
deras fina insatser i de olika ftlr-
samlingarna under åretoch festen
avslutades med unisont Hodlanna
och Välsignelsen.

o Julavslutning
Ännu ett luciaframträdande

bjöd de välsjungande och sångar-
glada flickorna jämte stjärngossen
vid de olika barn- och ungdoms-
gruppernas avslutning i söndags.
Man startade med familjeguds-
tjänst i hyrkan medohundratalet

w
deltagare. Där predikade försam-
lingsprästen om Johannes. Temat
var: "Gör som Johannes, visa på
Jesus". Barnkören sjöng flera
sånger och sedan fortsattes det
hela med traditionell fest i försam-
lingshemmet, där församlingsassi-
stent Helena Witting ansvarade
för barnkörens luciatåg. Lucia var
nu Annika Knutsson.

Efter servering och lekar tack?
de prosten de intresserade medar-
betarna i barn- och ungdomsar-
betet och överräckte var sin blom-
ma till dem, Kerstin Eriksson.
Monika Pryssander, Helena Kjell-
berg, Helena Kjellberg, Linda
Svensson, Fredrik- Holmström,
Torbjörn Karlsson och sist men
inte minst församlingsassistenten
Helena Witting.

Aaslutning för
barngrupper

Trots att Börstigs församling in-
te har mer än c:a225 invånare så
finns det två grupper inom kyr-
kans barri- och ungdomsarbete, i
vilka majoriteten av församling-
ens barn deltar. En grupp av äldre
barn samlas i prästgården och
håller till på den gamla partosexp.
som nu giorts om'till "mysrum".

Den andra gruppen samlas lör-
dag förmiddag, varannan vecka
och leds av Barbro Andersson,
För arbetet bland de större bar-
nen ansvarar Helena Witting.

Båda grupperna har haft ge-
mensam avslutning i Börstigs byg-
degård. Den hölls som advents-
fest. Prosten Uno Mårtensson ta-
lade till barnen om adventsljusens
budskap och ett luciatåg lyste upp
i vintermörket.

Ledarna avtackades med blom-
mor av Margareta Hagnerud som
representant för föräldrarne;som
talrikt mött upp.
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Frökinds socialclemokrater
rned eget handlingsprogram

socialdernokraterfia. i Fröktnd har i stud.iecirkelform arbetat fta1t 11t försl.gg till hand-

T;;;;;;;;r;; för tt:iltinssamhd.Itena Kinnarp-slutarp. som skall_lisga tilt srund Jor
äö";i"; tifar nasta åri ko**unual. Fr.i. Etof R.9hn,.B_irgit Ek,'ED-ert- Adolfsson,

itriäft"äor". bustau Cl"liåuiio*., notind, Ad.otfsson, Thord PaIm, Arne Karlsson, Allan
Ahlquist och Rr'ta Skoogh.

Trafiken alstrar avgaser som
upplevs som problem fQr när-
boende. S-grupien vill att det
kommunala handlingsprogram-
met skall innehålla krav på att
genomfartsleden dras uianför
samhället så snart som möjligt.

Ett ökat bostadsbyggande bl a,
servicelägenheter på Liskängen i
närheten av Frökindsgården är
nägot som s-gruppen också vill
föra fram.

o Skolan - akut
problem

Men den mest akuta frågan för
tvillingsamhällena är som Frö-
kinds socialdemokrater ser den
skolan och den föreslagna buss-
ningen till Floby. En samlad skol-
dag skulle tvinga eleverna att
stanna kvar mot deras vilja. De
kan inte som nu ta en tidisare
buss hem, om de slutar tidigare
någon dag i skolan.

Diskussionen om bussningen
skapar ingen positiv anda och det
är väldigt viktigt att vi talar posi-
tivt om skolan inför våra barn,
sade flera i cirkelgruppen.

- Våra barn skall ha den bästa
möjliga undervisnirigen och vi har
förståelse också för skolstyrelsens
argument. Men man måste också
ta hänsyn till våra.

Knappt en mil till Falköping, r

bra väg och goda förbindelser. l

Sexton kilometer till Floby, såmre
väg. sämre förbindelser.

Nej, Frökinds socialdemokrater
har inte svårt att finna argument
mot bussningen.

ULLA NORDMARK

o Skolan - akut

Socialdeimokraterna i
Frökind - dvs i framför
allt Kinnarp och Stutaip -
vill inte ha någon bussning
av elever till Floby.

De vill ha fler boståder,
en utbyggd barnomsorg, en
båttre kontroll av utslåp-
pen från träindustrierna,
ett samhällscentrum så pla-
cerat att tvillingorterna
växer naturligt ihop och en
utbyggd åldreomsorg i form
av serviceboståder.

En grupp har i en studiecirkel
behandlat ämnet "Ett rättvisare
Sverige" och med utgångspunkt
från detta tagit fram ett handlings-
program för den här kommunde-
len. Programmet överlämnas se-
dan till Arbetarkommunen i Fal-
köping och man hoppas att deras
synpunkter skall beaktas och in-
flyta i partiets kommunala hand-
lingsprogram inför valet nästa år.
- Vi gjorde ett besök i studiecir-
keln som samlats i Slutarp för att
diskutera det "Frökindspro-
gram", som då förelåg klart.

o Skolfrågan
engagerar

Skolfrågan har engagerat de
flesta samhällsbor och bussnings-
förslaget är iRte poPulärt.-Från
socialdemokratiskt håll kan man
inte se Floby som ett bra alterna-
tiv för högstadieeleverna.

- Vi har egentligen inga natur-
liga förbindelser med FlobY. Vi
tycker att den här frågan inte år
tillräckligt utredd, säger studiecir-
kelns medlemmar, där flera i hela
kommunen kända namn finns
med som Birgit Ek, Elof Rehn,
Gustav Gustavsson, Allan Ahl-
qvist, Rita Skoogh m fl.

. Expansion
Man tycker att kommunen bör

ta sitt ansvar här, när industrierna
i tvillingsamhällena exPanderar
och söker folk till ökade arbetsiill-
fällen.

- Vi är rädda för att man tar
en bit i taget. Först bussningen
och sedan drar man in bussför-
bindelser mellan KinnarP-Slu-
tarp och FalköPing' Idag har vi

-u"ket bra förbindelser med Fal-
kdping och dem vill vi behålla,
såger cirkeldeltagarna.

. Barnomsorg
I Kinnarp-Slutarp finns idag

en kö på 16 barn till barnomsor-
gen. Det kan finnas möjligheter
till utbyggnad av ytterligare en
avdelning i barnstugan Fyrklö-
vern, och den chansen ska kom-
munen ta till vara, menar s-grup-
pen som också vill att fler dag-
barnvårdare anställs.

. Centrumfrågan
Tvillingsaåhallet behöver ett

nytt bibliotek. Nuvarande lokaler
i Lokal Frökind är för trånga och

otlllracktiga för barnverksam-
heten. Ett nytt bibliotek är ett
starkt önskemål och i det samman-
hanget ser s-gruppen ett samhälls-
centrum i gränstrakten mellan de
två orterna. Här skulle andra sam-
hällsnyttiga institutioner och in-
rättningar kunna läggas som post,' bank och affär. Nuvarande loka-
ler för post och bant är föga handi-
kappanpassade.

o Miljön
Träindustrierna - Kinnarps

Kontorsmöbler och Intega - släp-
per, enligt s-gruppen, ut stora
mängder förtunnings- och lack-
rester. Kontroll och kontinuerliga
luftmätningar krävs i både Slutarp
och Kinnarp. Bevilja inte ökade
utsläpp, uppmanar man och tar
också upp den höga bullernivån
från fabrikernas flåktsystem som
nu hörs över hela tätorten.

S-gruppen vill att Karbo mosse
återställs och att djur- och växtliv
undersöks innan nya brytningstill-
stånd beviljas för mossen.

r Trafiken
En annan besvärande miljöfrå-

ga för Kinnarp-Slutarp är ge-
nomfartstrafiken. Cykelvägen är
svår att utnyttja vintertid och för
samhällsborna är genomfarten en
ständig olycksrisk. Skolan ligger
vid genomfarten och de långa last-

ekipagen till och från Kinnarps
Kontorsmöbler upplevs också
som trafikfaror.

May Bergman
Slutaro 0515/334 90



Jarlsson årets
^hz 

-g>.företagare
- Väldigt trevligt det

hår. Jag hade faktiskt inte
våntat mej att man i Stock-
holm skulle hitta oss här
nere i avkroken KinnarP.
Det säger Henry Jarlsson,
verkställande direktör för

Kinnarps, kontorsmöblel-
företaget i KinnarP utanför
Falköping som kommentar
till att han av affårstid-
ningen Dagens Industri ut-
setts till åter företagare i
Sverige 1987.

Som väl alla på FalbYgden bor-
de känna till är KinnarPs skandi-
naviens största tillverkare av kon-
torsmöbler och ett av Sveriges lön-
sammaste rörelsedrivande före-
tag, ett familjeföretag grundat av
Henry Jarlssons föråldrar EvY och
Jarl Andersson för 45 år sedan.

- Det år visserligen jag som
blivit utsedd till årets företagare -
men det är viktigt att se det här
som ett kollektivt pris, ett pris till
företaget och alla som jobbat för
att göra oss till det vi är i dag, ing-
en nämnd och ingen glömd, säger
Henry Jarlsson.

- Sedan är det klart att mah
måste rikta priset till någon och
då blir det till mej som främst före-
träder företaget och som är verk-
ställande direktör.

Betyder då priset mer konkret
något för dej och företaget?

- Ja, oerhört mycket! Det är
en positiv grej. Och det betyder
väldigt mycket för att göra vårt
företag känt i en vidare krets, det
är ovärdeligt ur reklamsynpunkt
för Kinnarps. Dagens Industri är
ju den i Särklass mest lästa tid-
ningen när det gällerföretagande,
den når alla tongivande kretsar.

- Henry Jarlsson berättar att
man på Kinnarps arbetat i 4-5 år
på att förstärka företagets profil
utåt, att göra företaget och dess
produkter ännu mer kända.

! Första priset
Det är första gången som Da-

gens Industri delar ut det som
heter Albert Bonnier Jr:s Pris till
årets företagare. Utdelningen har
redan skett i närvaro av Albert
Bonnier Jr, ordf. i juryn, bank-
direktör Hans Cavalli-Björkman
och chefredaktör Hasse Olsson i
form av ett stiligt diplom och ett
resestipendium på 30.000 kr.

I juryns motivering till Priset
heter det:

Under Henry Jarlssons ledning
har omsättningen vuxit från 65
milj till 530 miljoner kronor med
bibehållen mycket god länsamhet.
Henry Jarlsson har gjort Kinnarps
till Skandinaviens ledande företag
i sin bransch och även vunnit

framgånger på exportmarkna-
qen.

Juryn, i vilken förutom de ovan
nämnda också ingår bankdirektör
Karl-Henrik Pettersson nämner
vidare i sin motivering till priset
att:

Kinnarps affärsid6 är att skapa
fungerande och rationella kon-
torsmöbler och att Henry Jarlsson
skapat ett systemtänkande - allt-
ifrån en rationell produktion till
inredningsservice.

o Tvåblev500
Kinnarps startades för 45 år se-

dan och hade de första åren tiota-
let anställda, produkt arkivskåp
till försvarets materielverk. 1960
var omsättningen blygsamma :

med dagens mått mätt - 2 miljo-
ner kronor och man hade en fa-
briksyta på cirka 400 kvadratme-
ter. I dag 530 miljoner kronor i
omsättning och en vinst - eller
förräntning på kapitalet - på när-
mare 20 procent vilket motsvarar
f 05 milj kr. I dag 500 anställda och
en produktionsanläggning på
90.000 kvadratmeter.

Kinnarps lånar inte en krona,
man finansierar sedan 1957, då
man hade en motsättning med en
bank, alla investeringar med egna
pengar.

Verksamheten är högt rationali.
serad och effektiv och man levere-
rar med egna trailers sina möbler
direkt till kunderna. Man har
35-50 procent av den svenska
marknaden och säljer cirka 30
procent av sin produktion på ex-
port, något som man hoppas kun-
na öka till 50 procent.

I dag leder Henry Jarlsson före-
taget med bröderna Assar, vice
verkställande direktör, och Ola,
datachef. Föräldrarna Evy och
Jarl arbetar fortfarande kvar i fö-
retaget de för 45 år sedan startade.

GLENN WELANDER

Henry J arlsson, oerkstiillande direktör för familjeföretdii
get Kinnarps utanför Falköping, skandinauiens ledan&,'
tilluerkare au lcontorsmöbler, som fått Albert Bonnier Jr:b
pris som årets företagare 1987 au affiirstidningen Dagens
Industri. (Foto: Dan Nilsson).


