
fngen rral'räöning
Som väntat blev det

ingen direkt rusning till
vallokalerna på sönda-
gen, nårvalet till kyrko-
fullmåktige genomför-
des.

Intresse för valet år
tydligen svårt att upp-
bringa hos de allra fles-
ta. I Falköpings försam-
ling lämnades, enligt
en preliminår beräk-
ning, något färre röster
ån vid förra valet 1985.
Hår gick centern och
socialdemokraterna
fram med ett 50-tal rös-
tervardera jåmfört med
1985. medan moderater-
na, folkpartiet och KdS
gick tillbaka.

I Lokal Frökinil liimnar Sirten Johansson
Inger Persson. (Foto: Dan Nilsson).

Lennartsson och

o Kinnarp/Slutarp
zs/ts-tg.

Kinneveds Skvtteförenines ordförande
Karl Gustay AN pröfar tillsammans "med sonen Peter var

. föreningens emblem skall sitta i den nya luftgevärshallen.
Den år nu nåmligen iordning och i onsdags började serieskjut-
ningen på de tio banorna. Men den högtidliga invigningen
blir inte förrän den 18 november och då är det meningen att
sjålvaste landshövdingen skall vara med och provskjuta.

Tidaholms G&IF harbör-
jat rusta inför en ny div II'
säsong.

I torsdags testade man en
rad nya namn i en intern
match, och i morgon år det
dags för nya presumativa
nyförvänr att visa upp sig'
då i en testmatch mot Göle-
ne.

Då testar TG&IF en del nYa
namn: Per-Ola Westerberg (sto-
rebror till Urban) från KinnarPs
IF, Jonas Wiktorsson från Jula
BK samt Thomas Wennberg
från Tibro AIK.

Mats Löwgren, också han

Per-OIa Westerberg fr&n
Klnnarp prottsPel'ar för Ti'
daholms G&lF i rnorgon..



Fröt,g a efter konlmunenkii,ts
Yem i fullrnäktige
bad komnrunbo " dra. . . "?
Har den kommunin-

vånare som är en av de
282 stycken som tyckt till
om den kommunala ser-
vicen i Falköping hört fel
eller har han eller hon
blivit bemött av ett "Dra
åt h..." av en kommun-
fullmäktigerepre sentant
när han/hon velat fram-
föra åssikter om hur
kommunen sköter senti-
cen i den södra lånsde-
len?

z>{o-63.
mäktigerepresentant på till-
fälligt besök i Kinnarp fram-
går inte av den sammanståll-
ning av enkätsvaren som nu
presenteras.

Ja, det år frågan för
dagen, åtminstone för de
två ordinarie och den
fullmäktigesuppleant
som bor i Kinnarp. För
enligt enkätsvaret har
yttrandet fållts av en full-
måktigerepresenianat
från Kinnarp. Helge Olof
Carlsson, moderat och
Birgit Ek, socialdemo-
krat är ordinarie i full-
måktige, Ulf Eriksson'
centerpartist är suPP-
leant.

Alla tre förnekar, inte helt
oväntat, att man i något sam-
manhang fällt ett Yttrande
som det ovan citerade. Men
Birgit Ek påstår sig ha hört
att det från visst håll har fällts
iust ett sådant Yttrande i sam-
tand med ett spörsmål om
idrott. Birgit Ek förnekar f.ö
att hon överhuvudtaget an-
våfrder sig av kraftutrYck.

Helge Olof Carlsson säger
sig ha hört talas om enkäten.
Han säger också att han när
det gäller enkäten bara sam-
talat med en enda Person om
den, en person som han träf-
far dagligen och att det i de
sammanhangen inte används
några kraftuttrYck.

S"--a sak säger Ulf
Eriksson.

- Jag är visserligen bara
suppleant men för dån skull
diskuterar jag gärna kommu-
nala angelägenheter med de
som bor i KinnarP. Men någ-
ra kraftutryck använder jag
inte, säger Ulf Eriksson.

I.Iuruvida enkätsvaren
träffat någon kommunfull-

Organisationen av den
nya fotbollsföreningen i
Kinnarp/Slutarp pågår för
fullt. Den har också tagit
fasta former och interim-
styrelsen med Bengl An-
dersson, Gösta Andersson,
Bengt Georgsson, Båsse
Johansson, Ulf Karl6n, Ar-
ne. Lundgren, Elof Rehn
och Thomas Westerberg
har klarat ut en hel del av
de uppgifterna som de
ställts inför.

Sålunda är det helt klart att
Hans-Olof 4ustafsson blir an-
svarig trånare för seniorverk-
samheten. Hans-Olof har under
två år med framgång triinat och
spelat i Slutarp med årets serie-
seger som lite av grädde på
moset. Hans meriter från större
sammanhang - Elfsborg, IFK
Falköping, Kinna - harkommit

väl till pass och därtil har Hans-
- Olof som spelare fått en nytänd-

ning som den nya klubben nu
får glädjen att dra nytta av. Från
samtliga spelarhåll har man

.hoppats på den här lösningen
och den är nu klar,

o ttBleckatt
juniortrånare

Vidare kommer Bengt "Blec-
ka" Georgsson att ta hand om
det nya utvecklingslag av ung-
domar i l8-årsåldern, som ska
spela i A-juniorserie, Det ska för
övrigt här nämnas att den nya
föreningen kommer att gå i luf-
ten med tre seniorlag, - A, B
och C och här har man också
ledarbesättningen så gott som
klar. Ulf Karldn och Lasse Wes-
terberg tar hand om AJaget,
Conny Qvist och Ove Karldn blir
ledare för BJaget och CJaget
kommer att matchas av Jan Ing-

elhag och J-O Övergård.
Ungdomssidan håller också

på att organiseras och här kom-
mer föreningen att :få en slag-
kraftig representation i de flesta
åldersgrupper.

o Damfotboll
En annan nyhet i den nya för-

eningen blir seniordamfotboll
som man beslutat att ta upp. Här
pågår också arbetet med att ta
fram ledare till de olika uppgif-
terna.

Som sammanfattning kan sä-
gas att den nya föreningenjust.
nu har många bollar i luften,
men att man kommit en god bit
på väg.

Det är ett tufft jobb för de
ansvariga, som har som målsätt-
ning att stärka den södra kom-
mundelen på fotbollssidan.

FT-sporten får säkert anled-
ning att återkomma, men öns-
kar så här långt lycka till!

tiiiirrji:iiir;ff
Ulf Ertksson (c)

anoiinder inte s&dana ut- Birqit Ek G) och
tryck siiger Helge Olof - I
Carlsson (n)... I

Organisa ionenbörjar taform
r0-



Tlsdagen den 1 november 19816-0 Falköping

Landshövdingen inviger
Kinnarps nybygge

I morgon, onsdag, är det
dags för invigning av lan'
dets modernaste möbelfa-
brik. Den ligger i Skillinga-
ryd och bakom nybYgget
står Kinnarps, Skandinavi'
ens största tillverkare av
kontorsmöbler och Grans-
trands.

Invigningen förrättas av
landshövding Gösta Gun'
narsson i nårvaro av repre-
sentanter för de båda 'före'
tagen, kommunen samt
branschfolk som bjudits in
från hela landet.

I den nya fabriken ska bl a
Kinnarps Interiör tillverkas' En
ny kollektion möbler för offent-
tig miljö, dår tonvikten lagts På
design av hög kvalitet'

o öU mrrJoner rl
Fabriken trCfAF.äSoo kva-r avr rAE14 

=.15e<.lr 
-v."

dratmeter och 2.700 kvadratme-

ter är utställning. Den futuris-
tiskt präglade bYggnaden av
glas, betong, trä och aluminium
har rests av Skanska På rekord-
tid, ? månader. Ansvariga för
att Kinnarps intentioner genom-
förts under byggtiden har varit
arkitekt Rune Karlsson och
Granstrands VD Rolf Johansson
som för övrigt valts till årets före-
tagare i kommunen. Totalt har
man investerat 80 miljoner kro-
nor i den nya fabriken som är
byggd med tanke På exPansion.

130 peroner kommer att ar-
beta med produktionen av bl a
soffor och stolar. Till sin hjälp
har de bl a en datastyrd skärut-
rustning för möbeltyger och en
lbehandlingsanläggning med
elektrostatsprutning. De avan-
cerade maskinerna, de första i
sitt slag i Sverige, med inveöte-
ringsnivåer på ytterligare 10- 15
miljoner, gör fabriken till den
modernaste i landet.

o Ständiel nyheter
Kinnarps Interiör växer med

nya produkter hela tiden. Un-
der 1989 kommer flera nya möb-
ler att presenteras, bl a"skåp.
Med nya fabriken i Skillingaryd
kommer man att möta en växan-
de efterfrågan på möbler ur In-
teriörprogrammeL

JAPAN SATSAR PÄ VALOD.
LING. Samtidigt som vårlden
med spänning följt valdramat i
Alaska meddelas det från Tgkyo
att japanska forskare inlett.ex-
periment med "valodling" i söt-
vatten. Syftet är att komr4g.åt
det i Japan eftersökta valkö[tet,
men forskarna tror också att
man på detta sätt skall kunna
rädda utrotningshotade valar-
ter. Ett problem blir utfodring-
en. Valar äter nämligea- fyra

iHii:!$-d#€säft1'åiååå:i

I morgon inuigs Kinnarps'ngbggge i Skilltngaryd, au land.shötsdr,ng Gösta Gunnarsson'
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Ny ordförande
i Hern och Skola

Eua Lillerskog uid det sle&p som rynlrnerbl.a. huuudoiirks-
tabletter, hostmeili,cin och niisdro'ppw.

Apoteksservice ger
snabbare lindring!

Nu har Slutarp-KinnarP och
den omgivande'landsbYgden
fått apoteksservice. Det är Sa-
muelssons i Slutarp som nu salu-
för vissa ej receptbelagda aPo-
teksvaror. Det är också så att
den som lämnar recept På aPo-
teket i Falköping på förmidda-

gen får sin medicin till Slutarp
under eftermiddagen.

I de fall recept lämnas in till
Samuelssons dröjer dettill nästa
dag innan expedieringen sker'

Men som sagt, den som har
huvudvärk eller är täppt i näsan
kan nu snabbt få lindring genom
apoteksombudet.

Frökinds Hem och Skola-
förening har haft årsmöte.
Föreningens ordförande
Håkan Arnesson hålsade
samtliga välkomna och
konstaterade också, att den
fråga, som varit mest aktu-
ell under året är frågan om
högstadieelevernas place-
ringi Flobyskolan, där sista
ordet ännu inte år sagt.

Håkan Arnesson valdes att
leda dagens förhandlingar, och
som sekreterare valdes Ulla
Stenqvist. Av verksamhets-
berättelsen framgick att fören-
ingen haft en rad olika aktivite-
ter, såsom luciafest, vårfest,
klassombudsträff. Dessutom
har föreninlen lämnat bidrag
till cykelhjälmar och till låger-
skola på lågstadiet.

Efter årsberättelse och. revi-
sionsberättelse vidtog styrelse-
val. Håkan Arnesson, Gun
Palmqvist och Bo Johansson
hade u4danbett sig återval och
till ny ordförande i föreningen
valdes Göran Carlson, Sven-
Olof Isacsson, Barbro Samuels-
son invaldes i styrelsen, som i
öwigt består av Lena och Olav

Hoheisel, Bengt Georgsson
samt Ulla Stenqvist. Supplean-
ter: Bengt Lennartsson, Anders
Pryssander, Jerker Carlsson,
Birgit Carlson, Thomas ifester-
berg. Lårarrepresentant är An-
na-Karin Grape, suppl. Jane
Olofsson. Självskriven ledamot
år rektor Per-Inge Carlsson.

o Luciaochvårfest
Till planerna för det komman-

de verksamhetsåret hör luciafi-
rande och vårfest. Att även i
fortsättningen subventionera lä-
gerskoleverksamheten för låg-
stadiet var alla överens om. Ef-
ter de avslutade förhandlingar-
na tackade Lena Hoheisel dem
som nu lämnade styrelsen. Ett
särskilt tack riktades till Håkan
Arnesson för det arbete han lagt
ner i föreningen under sina fem
år som ordförande. Till samtliga
avgående överlämnades,blom-
mor. Hem och Skolas nye ord-
förande Göran Carlson tackade
för förtroendet och uttryckte sin
förhoppning om ett fortsatt gott
samarbete och god gdmenskap
i styrelsen och bland föräldrar-
na, tfrr lltg ,E-Lr

Aogå,ende orilföranden H&kan Arnesson öaerlö.mnar ord-
föron d,eklubban till Göran Carlson.

{ qd8 tt o8

IWönurp:
Ie/t tgeg

JaS har alla
titlstånd

Jag har alla tillstånd
som behöVs för att bygga
ladugård, säger Gösta
Magnusson, med anled-
ning av artikeln om ladu-
gårdsbygget på Mönarp.

Länsstyrelsen, Milö- och
hälsoskyddsnåmnden, Lant-
bruksstyrelsen har gett till-
stånd till bygget, säger Gösta
Magnusson. Han medger
dock att han inte begärt dis-

pens men anser att det är
tveksamt om det är nödvän-
diCt.

* Lagtexten är luddig. Al-
la myndigheter vet att jag
bygger och ingen har lagt sig
emot det.

Från Lantbruksnämnden
såger man dock att den som
vill bygga en ladugård rnåste
begära dispens från det rå-
dande byggstoppet.



Skiss för
centrum

Byggnadsnämnden har av
kommunstyrelsen fått i uppdrag
att göra en dispositionsskiss förr
centrum i Kinnarp/Slutarp, om-
rådet kring Lokal Frökind.
Området skall innehålla livsme-
delshall, post, bank, biblioteks-
filial, bostäder och utrymme för
sporthall. Därmed inte sagt att
det kommer att byggas någon
sporthall i Kinnarp. Aven Asarp
år intresserad av den lokalise-
ringen.

Byggnads6ämnden föreslår
att handel läggs längs Falkö-
pingsvägen, mitt emot Lokal
Frökind. Därefter uppförs ett
bostadsområdet med små fler-
bostadshus med 4-6 lägenhe-
ter, längs Tångavägen.

Den eventuella sporthallen
placeras nära Tångavallen för
att man skall kunna ha gemen-
samma omklädningsutrymmen.
&t/t f ?s,f s.L.

Pia Sundhage
aagåst iiKirrlrlarp

>At - s8' -r-
Kinnarps IF hade på många gånger till träning och

måndagskvällen avslut- -qtqh.

att hon fungerade som pris- Fld;"f i{. bessa tre uppvakta_
utdelare berättade hon som des av damklubben och vidare
sin fotbollskarriår, den hit- som informerades det också om
tills mest framgångsrika vad sammanslagningen med
bland Sveriges fotbolls- Slutarp kommer att betyda på

ning för sina ungdomsspe-
lare. Som gäst och förutom

damer.
De unga Kinnarpsspelarna

fick också chansen att ställa frå-
gor till Pia.- Det var när Kinnarps F16-lag
var nere i Göteborg och tränade

, i Mölndal som man första gång-
'en kom i kontakt med Pia och.
hon ställde nu villigt uPP På
klubbens ungdomsävslutning.

Som bekant är Pia från UI-
'ricehamn ursprungligen och
spelade i början av sin karriär i
Falköpings KIK (då SGU) så
Kinnarp har hon åkt igenom

Kinnarps ungdomsektion har
haft en mycket fin säsong med
seriesegrar för tre av lagen, P16,

ungdomssidan.
- En mycket trevlig avslut-

ning på en bra och rolig säsong,
summerade Thomas Wester-
berg, en av Kinnarps ungdoms-
ledare,

Pia Sundha,ge uar giist niir
Kinnarps IF hade ung-
domsatsslutning p& mån-
dagskoiillen. Pia beriittad,e
om si.n länga fotbollskarriiir
och fungerad"e dessutom

u sona prisutdelare som ui ser
på den häl bilden.
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PernnWablea
&rets Sroöaöt 

F

1988 års Snöuit'heter Pernilla Hoheisel fr&n Slutarp. Hon
gillar d"jur och hiir ser oi henne rned toå. ats g&rdens sju
höstar, halt)bloden Baroness och Rosette. (Foto: Jörgen
Gustafsson).

Hår har ni 1988 års Snövit i Falköping, den 33:e i
ordningen: Fernilla Hoheisel, 14 år, från Grenslund
strax utanför Slutarp, blev den kandidat som FT:s
låsare röstade fram som Snövit.

Pernillas liv kretsar i mångt och mycket kring diur
och i hennes framtidsplaner finns drömmen att bli
veterinär. Hon går i åttan på Kyrkerörsskolan och från
den skolan kommer för övrigt sex av hennes sju dvär'
gar.

Snövit presenteras i den 28'sidiga Julistad'bilaga
som medföljer dagens FT. Där kan ni också, bland
mycket annat, delta i en priståvling på temat "Känn
din kommun", ni kan se Falköping från ovan och ni
får tråffa en präst och läsa om hans mest intensiva
arbetsmånad, december. t\/tr t'l



lNu år deti'r-is'i'ssklarr 
I

- Den 15 april i år köpte Kinneveds Skytteförening
det gamla missionhuset i Kinnarp. Näsia fredag inlviger man sin nya lokal, sorrihelt gänomideellt aöetlbyggts om och till och btivit en ierfAigi trivsam ochfunktionelltfäffpunktförkinnevedsky-tiarna.

- Medlemmarna - och hefa bygden - har ställt uppfantastiskt fint och mängder,rr"ä"-arrrri"kor har varit
engag^erade i bygget, beråttar klubbens ordförande
Karl-Gustav Ahl.

Kinneveds Skytteförening
och kanske framförallt luft-
gevärbskyttet har expande_
rat mycket kraftigt de senaste
åren och man hade för ett bra
tag sedan vuxit ur sina gamla
lokaler, källaren i pensio-
närsbostäderna. Vid en del
träningstillfällen är man
40-50 skyttar och då blev det
väldigt trångt i den lilla källa_
ren.

o Bra utrymme
- Hår har vi fått det rym_

ligt och bra, antalet banor ar
tio istället för åtta, som dess_
utom var uppdelade på två
rurir, fortsätter Karl-Gustav
Ahl.

Byggnationen har skett
helt ideellt, klubben har inte
betalt någonting i byggar-
betarlön, bland medlemmar_
na finns alla slags hantverka_
re. som villigt ställt upp och
arbetat på nybygget.

o Nybyggddel
Tio skjutbanor finns det

SKIUTKLART rir det nu i Kinneueds skgtteför"njTs: nga lorwrer i Kinnarp. Hiir iirdet nd'gra au klubbens mångo ulrgdo*o, iil.'prouskiå;";"""d";;;;rinseened,e 
ars klub_bens ordförand,e lqrl_Gurau entl. .?oi:-öonNilsson)

- Skjutningen har ju,
framförallt på seniorsidan,
blivit lite lidande av alla bygg-
bestyr, men det har det varit
värt, nu har vi fått en lokal
där vi verkligen kan trivas
oeh såkert kommer triining-
en och skjutandet bli ännu

"skjuta av" det blå bandet, mer givande nu.
och tävla mot övriga gäster rrÅreN JoHANSSONtävla mot övriga gäster

alltså i de nya lokalerna och
den delen där dessa finns är
helt^ nybyggd. Skjutlokalen
ar rmt utrustad med bland
annat bord som med hjalp av
F9:try"F är mycket enklå att
l-o/.? 9"h sänka för rätt skjut_
ställning.

, I den del som utgjordegamla missionskyrkan rev
Illob"." ut all inredning ochsedan har man bland annat
sankr taket ordentligt, ävengorvet lrck göras om sedan
oer vrsade sig att det stod vat_ren under byggnaden.

,^ _P.,". ylttenskadan gior_
de att det blev betydligt merarbete.än väntat, men det harneta tiden funnits medlem_
T":,:orn varit viliga au hjäl_pa trlt.

o Nu finns toalett...
Isolerat lokalen har man

också gjort, och byggt ordent_
lga toalettutrymmen, något
:om överhuvudtaget inte
tanns.i den förra lokalen...

- Over ZS personer har
hjälpt till med arbetet; och vid
vissa tillfållen har vi varit
uppemot 40 stycken, alla har
stållt upp på ett fantastiskt
sätt och dessutoni har vi haft
hela bygden bakom oss, be-
rättar Karl-Gustav. Vi gick
ut med "tiggarbrev" till före-
tag och privatpersoner och
har fått ett fantastiskt gen- r
svar, folk har skänkt virke.
isoleringsmaterial, ja allting
som kan behövas i form av
byggnadsmaterial. Vi har sä-
kert fått gåvor för uppemot
100.000 kronor.

o Landshövdirrg"r,
kommer

Till invigningen nästa fre-
dag kommer bland annat
landshövding Lennart Ore_hag och kommunalrådet
Kjell Gustavsson för att

samt några av klubbens ung_
domar.

.. Kinneveds skytteförening
är mycket livaktig och, framl
törallt på ungdomssidan, har
klubben nått stora framgång_
'ar,.med bland annat .n ,rd
seriesegrar i luftgevärsskytte
Iör olika åldersgrupper och
Karl-Gustav Ahl hoppas na_
turligtvis på ett n5rtt- "lyg",
nar man nu inrättat sig i de
nya lokalerna



Löiäagäri ääh" tä'növäd6öi ibbåo Falköping
I{grkooulet fiird,ig rii|r;nut:

Såblevmandilt
fördelningen

Sköl,löngwAfu

Landshövdingen inviger
Kinnarps nyhygge

.ti,
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I morgon, onsdag, år det
dags för invigning av lan-
dets modernaste möbelfa-
brik. Den ligger i Skillinga-
ryd och bakom nybygget
står Kinnarps, Skandinavi'
ens största tillverkare av
kontorsmöbler och Grans-
trands.

Invigningen förrättas av
landshövding Gösta Gun-
narsson i nårvaro av repre-
sentanter för de båda före-
tagen, kommunen samt
branschfolk som bjudits in
från hela landet.

I den nya fabriken ska bl a
Kinnarps Interiör tillverkas. En
ny kollektion möbler för offent-
lig miljö, där tonvikten lagts på
design av hög kvalitet.

r 80 miljoner
Fabriken omfattar 20.000 kva-
dratmeter och 2.700 kvadratme-

ter iir utställning. Den futuris-
tiskt präglade byggnaden av
glas, betong, trä och aluminium
har rests av Skanska på rekord-
tid, 7 månader. Ansvariga för
att Kinnarps intentioner genom-
förts under byggtiden har varit
arkitekt Rune Karlsson och
Granstrands VD Rolf Johansson
som för övrigt valts till årets före-
tagare i kommunen. Totalt har
man investerat 80 miljoner kro--
nor i den nya fabriken som är
byggd med tanke på expansion.

130 peroner kommer att ar-
beta ined produktionen av bl a
soffor och stolar. Till sin hjälp
har de bl a en datastyrd skärut-
rustning för möbeltyger och en
ytbehandlingsanläggning med
elektrostatsprutning. De avan-
cerade maskinerna, de första i
sitt slag i Sverige, med investe-
ringsnivåer på ytterligare 10- 15
miljoner, gör fabriken till den
modernaste i landet.

r 1988 års kyrkoval är nu
färdigäknat och resultatet
har fastställts. Jåmfört
med valet till kommuner,
landsting och riksdag är
den slutliga rösträkningen
och mandatfördelningen
betydligt längre tid. Det
finns i Skaraborg idag 56
församlingar och 27 kyrkli-
ga samfålligheter med 104
församlingar. Allt skall gås
igenom lika noggrant som
vid det "borgerliga" valet
vilket tar tid.

o Kinneved
I Kinneveds församling fanns

två valsedlar, en för Centern
och en Opolitisk samlingslista.
Centern drog de flesta rösterna
och får egen majoritet med 13

mandat mot åtta'
Centern: Carl Arne Adams-

son, Birgit Göransson, Bengt
Klingstedt, Assar Karlsson, Rut
Persson, Maj-Britt Johansson,
Ulf Eriksson, Göran Andersson,
Ove Persson, Barbro Anders-
son, Sten Inge Carlsson, Rune
Lennartsson och Inga Larsson
med Rune Alv6n, Inga Britta
Svensson, Kerstin Lennartsson,
Tyra Leifler och Rolf Lindberg
som suppleanter.

Opolitisk samlingslista: Sven'
Andersson, Berit Samuelsson, t

Inge Eckerlid, Margareta Thor,l
Vildemar Svensson, Brita Vil-i
gotsson, Kurt Johansson och
Birgit Andersson som suPPlean-
ter.

J---r-----l- 
UINTETDAGK I

I - 
Nvu och begagnade I

I Bilbatterier och I
I Ctvt<ot kanonbilligt I
I KAGE:S DACK I
! ".,l',llTf# ', I

l:"s'Ält.l!"'!si

I morgon inrsigs Kinnarps ngbggge i Skillingaryd au land.shöudr,ng Gösta Gunnarsson'

o Ståndigf nyheter
Kinnarps Interiör växer med

nya produkter hela tiden. Un-
der 1989 kommer flera nya möb-
ler att presenteras, bl a skåp.
Med nya fabriken i Skillingaryd
kommer man att möta en växan-
de efterfrågan på möbler ur In-
teriörprogrammet.
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Kinryeaeds ryya sky@sdes aa landshöadinseni

Detta Yar Karl-Gustavs
dag

Igår var det Karl-Gustav
Ahls stora dag!

Karl-Gustav är urtypen
av en id6ellt arbetande
idrottsledare och igår fick
han se något av sitt "livs-

. verk" stå fårdigt. Det var
nämligen invigning av Kin-
neveds Skytteförenings
nya klubblokal med skytte-
hall.

- Det är en oerhörd in-
sats alla i föreningen gjort,
sa K-G då han hälsade väl-
kommen till invigningen.
75 personer har i olika ut-
sträckning hjälpt till för att
få vår lokal fårdig och ni
kan sjålva se vilken fin lo-
kal det blivit!

Igår var det många som fick
ta del av äran och många hade
också anledning att göra det,
men utan Karl-Gustav Ahl hade
inte den nya lokalen blivit verk-
lighet och han fick också helt
vålförtjänt stå i rampljuset den-
na afton.

- Ni skall veta att det inte
finns en enda timmas BETALD
arbetstid noterad och då har vi

ändå sågat ned virket i skogen,
kört det till sågen och sedan upp
på väggarna. Vi har glort allting
sjålva och det är en härlig käns-
la att stå här idag och se lokalen
så gott som komplett.

o Missionshus
Det gamla missionshuset i

Kinnarp har via id6ell arbets-
kraft blivit som nytt och Kinne-

. veds Skytteförening får fina än-
damålsenliga lokaler.

Invigningstalare var lands-
hövdingen Lennart Orehag, til-
lika ordförande i Västergötlands
Skytteförbund. Innan det var
dags för tal fick Orehag tillsam-
mans med Anders Moberg, fri-
tidsnämndens ordförande, Ber-
til Svardn, fritidschef, Kjell Gus-
tafsson, kommunalråd, Henry
Jarlsson, Kinnarps Kontors-
möbler, Hans Jensen, välkänd
skytteledare, Skövde, Arne
Fredin, vapentekniker, Sköv-
de, Bo Johansson, redaktions-
chefFT, och de båda lokala för-
mågorna Maria Dahlälv och Jes-
sica Winggren åran att skjuta av
ett blå-gult band som spänts
framför måltavlorna. Det blev
Maria som på första kulan såg

till att en upPmonterad cider-
butelj föll i golvet i en slags sYm-
bolisk invigningsgest.

r Berömde
Landshövding Lennart Ore-

hag hade många berömmande
ord till Kinneveds Skyttefören-
ing.

- Det är en fantastiskt stor
och betydelsefull dag, inte bara
för Kinneveds Skytteförening
utan för hela Skytteförbundet.
Att vara aktiv i en skyttefören-
ing är att lära sig respekt för
vapnets risker och det är en vik-
tig fostrargärning vi gör ute i
våra skytteföreningar.

Landshövding Orehag åter-
knöt sedan tilll den verksamhet
som tidigare bedrivits i huset.

- Även tidigare har man i
detta hus fostiat och lärt uPP
ungdomar till goda samhälls-
medborgare och det arbetet
fortsätter nu fast i en annan
form.

MITT I PHICK, HERR LANDSHÖyDING! Ja, nktigt mitt i pnckblets d.et inte för lands-
höuding Lennart Orehag oid inuigningsskjutningen i Kinneoeds Skgtteförenings nga
Iokaler i gamla rnissionshuset. Men han triiffad.e det ljus som höll ihop det blå-gula
bandet och Karl-Gustau Ahl till höger ger fullt godkiint. (Foto Sture Aletandersson)

o Imponerad
Landshövdingen förklarade

sig imponerad över vad han sett
och såg det som speciellt gläd-
jande att en tredjedel av klub-
bens medlemmar är ungdomar.

- Jag hoppas att detta hus
skall fortsätta att vara angeläget
för er nu när ni är klara med
själva arbetet. Man kan inte nog
prisa denna anläggning och när
man hör att den egentligen re-
dan är för liten förstår man vil-
ken bred verksamhet ni har'

Att landshövdingen avslutade
med att kalla Kinneved för Kin-
nevad det bjöd K-G Ahl och
hans kamraterna på denna af-
ton.

Landshövdingen överlämna-
de en Orrefors'vas till förening-
en från Västergötlands Skytte-
förbund.

Vid den efterföljande sup6n,
som avniöts i skyttehallen, höll

kommunalrådet l(jell Gustafs-
son ett tal.

- Jag är full av beundran
över anläggningen. Det är fan-
tastiskt vad man kan åstad-
komma med id6ellt arbete.

Tillsammans med fritids-
nämndens ordförande Anders
Moberg och fritidschef Bertil
Svardn överlämnade han sedan
en stor blomsteruppsättning till
Kinnevedsklubben.

Arne Fredin, vapensmed från
Skövde, överlämnade en gåva
riktad till klubbens ungdomar
innan Hans Jensen, utbildnings-
ledare och ansvarig för Skara-
borgs Ungdomsskytteförbund
tog hand om ordet.

o Utbildning
- Jag hoppas att vi skall kun-

na nyttja er nya, fina anläggning
till utbildningen av unga skyttar.
Vad det gäller Kinneved är ni
ju redan bäst i läriet.

{t+t.-



Det oar trå'ngt d& d,et aar d.ags för inoigningsskjutning i Kinneued.s nga skyttehall. Hiir
ses från aönster laniJ"shöoding Lennart Orehag, reilaktionschef Bo Johånsson och.fritids-
chef Bertil'Soarön sikta in sig. Men det bleo unga hemmalöftet Maria Da\IiiIu som
fick nirjet"att skjuta ans det bld,-gula bandet. (Foto Sture Alerandersson)

o Kinnarpl
Slutarp

-Vn 
te&8

Minidagis
i Kinnarp

Ett nytt minidagis öppnar i
januari månad i Kinnarp. Det
beslutet togs av kommunStyrel-
sens ar:betsutskott på tisdagen.
Minidagiset om tio heltidsplat-
ser kommer att inrymmas i den
nya kyrka som Frökinds Frikyq-
koförsamling just nu färdigställt
intill Frökindsgården.

Kinneveds
rödakorskrets
har syauktion i Lokal Frökind
på tisdag kvälI. På programmet
står också musik, allsång m.m.

MHF hos Kinnarp"
"Det var 1942 som Jarl och

Evy Andersson startade en
blygsam tillverkning av i huvud-
sak kontorsskåp. När första
kunden, som då var Krigsmate-
rialverket, ville byta till en leve-
rantör med ett komplett kon-
torsmöbelsortinrent, breddade
Kinnarps sin tillverkning och
utvecklingen satte fart". Så bOr-
jade sagan om Kinnarps Kon-
torsmöbler, sagan Det var en
gång..., som de själva beskriver
den.

- Det är en fantastisk utveck-
ling som ägt rum inom företa-
get, betygar ordföranden i Fal-
köpings MHF, Sigvard Johans-
son, som nyss varit på fabriken
med sina meningsfränder på ett
studiebesök.

- Vi var med på enrundvand-
ring, fortsätter Sigvard, så jag
tror att vi gick åtskilliga kilome-
ter inom företaget. Andå var vi
väl inte överallt.

- Vi blev mycket väl urottag-
na av företaget. Guide var
Berndt Bertilsson som berätta-
de och visade oss omkring. Vi
blev också bjudna på kaffe. Ett
intressant studiebesök som ing-
en av oss som var med ångrade,
betygar Sigvard som var mycket
imponerad över vad han sett.

G.S-rd.

Polisronden ^r1,, /?8s
En olaglig tippning av avfall

har klarats upp av falköPings-
polisen.

En person har erkänt dumP'
ning på eir före detta soPtiPP
vid vägen mellan KinnarP och

Slutarp, samt städat upp efter
sig.

*t *

Dåfig traifihmiliö v-''

i lffinnarp-Sfu-tarp
Fartdämpande hinder,

övergångsstållen, omdiri-
gering av tung trafrk och
sånkt hastighet till 30 km i
timman.

Det kräver ett antal boen-
de vid Affärsgatan i Slutarp
och Paradgatan i Kinnarp
och kraven tas upp i en
motion av Ingemar Siby
(mp). TiIl motionen bifogar
han en namnlista.

Affärsgatan tr:afikeras av lin-
je- och skolbussar, trafikanter
till Ungdomsgården och ett stort

antal last- och personbilar.
Längs gatan bor ett antal barn-
familjer.

Boende har försökt väcka
kommunala tj änstemåins förstå-
else för problemet men de visa-
de obefintlig förståelse för de
boendes oro, säger Ingemar Si-
by. De föreslog i stället dels att
barnen'skulle kedjas fast, dels
att de boende skulle ställa sina
fordon i zig-zag längs gatan.

Det första torde vgra lagstri-
digt och det senare kräva att
bilågarna aldrig använder sina
fordon, säger Siby.

Han vill att kommunen gör en
insats. Det kräver blygsamma
åtgärder.

- Enda hindret toroe vara
om någon inom kommunen häv-
dar att bilisternas frihet år vård
mer än barnens.

När det gäller Paradgatan är
trafiksituationen ibland kata-
strofal, nämligen vid aktiviteter
på Kinnemo. En anledning åir
att parkering sker på båda sidor
om Paradgatan och Julles väg
och ibland även i privata träd-
gårdar' 

s.L.

SKYTTEFEST I KINNARP
Kinneveds Skytteförening och Kinnarps Sportskytteklubb,
håller fredagen den 2ll2 kl. 19.30 skyttefest i Lokal Frö-
kind. Prisutdelning, dans, paketauktion och en liten vick-
ning. Paket till auktionen mottages tacksamt. Avgift 40:-
per person. Anm. senast tisdagen den 29111 till Bosse
0515/331 36, Yngve 460 55. ga/t t /?Sg



Fosterhemmet får fri
tillfart - syskonfejd löst

>/rr-c6' J
En långvarig tvist tre sys-

kon emellan angående ett
testamente löstes på tors-
dagen vid Falköpings tings-
rått.

Det äldsta syskonet avsa-
de sigmot 40 000 kronor alla
vidare anspråk på döds-
boet.

En nerplöjd tillfartsväg
var av central betydelse.

De tre syskonen växte vid oli-
ka tidpunkter upp i ett foster-
hem på landsbygden i Falkö-
pings kommun.

De två äldsta, också biologis-
ka syskon, var utflugna när det
yngsta i mitten av 1950-talet flyt-
tade till lantgården.

Fostermodern avled 1979.
Efter hennes död bodde ma-

ken kvar på gården.
Enligt gemensamt testamen-

te, skrivet antingen 19?0 eller
1976 skulle alla tre fosterbarnen
ärva lika mycket.

Fosterpappan skrev dock ett
nytt testamente i oktober 1986.
knappt ett år före sin död, där
han uteslöt det äldsta syskonet.

o Klandrades
Detta andra testamente

klandrades av den uteslutne. en
man i 60-årsåldern.

Hans yngre syster och deras
betydligt yngre fosterbror häv-
dade att det andra testamentet
utryckte fosterfaderns sista vil-
ja. Det skulle därmed stå fast.
De var beredda att avstå högst
en sjättedel, hälften av den tred-
jedel han fått enligt det första
testamentet.

Motbudet var 40 000 kronor.
Därmed skulle han också avsä-
ga sig alla anspråk på dödsboets
tillgångar pä L82000 kronor.
varav 96 000 kronor i fast egen-
dom.

o Nerplöjd
Där bor ett tredje biologiskt

syskon till de två äldsta barnen
i den första syskonskaran.

Denna yngsta syster hamnade
alltså på granngården när sys-
konskaran i slutet av 1930-talet
på grund av moderns död foster-
hemsplacerades.

Hon sägs ha agerat på sin bro-
ders sida i den här tvisten.

Genom att blockera denendlr

tillfartsvägen med stenar, med
taggtråd och genom att helt soni-
ka plöja ner den i åkern. Och
därmed hindra sin äldre syster,
som sedan fosterfaderns död
brukat gården, från tillträde.

Motsidan hävdade att'| det
muntliga avtal om vägen som
träffades på 1930-talet upphörde
i och med fosterfaderns död
sommaren 1987.

o Vägföråttning
Ett misslyckat försök att lösa

vägfrågan giordes för något år
sedan, äldsta brodern uteblev
från förrättningen varför den
måste ställas in.

Förlikningsförsök därefter
har stupat på just vägfrågan.

Lagmannen vid Falköpings
tingsrätt, Jan Lindström, lycka-
des dock i torsdags på kort tid
ena de stridiga viljorna.

Han fick äldsta syskonet att
acceptera att vägfrågan skulle
lösas. Och att fosterhemmet åter
får fri tillfart.

Han fick också mellansystern,
och den yngre fosterbrodern,
att anta friköpsbudet på 40 000
kronor.

r Allalikanöjda?
Därmed bör alla parter vara

lika nöjda. Eller missnöjda.
Vägen de stridande syskonen

emellan torde dock, för all fram-
tid, vara nerplojd.

JORGEN GUSTAFSSON

Veigen upp tiil fosterhemmet, ett aD flera toisteömnen
några sgskon emellan, plirjdes ner i &kern före torsdagens
toistemåIsförhandling ui.d, F alkiiping s tingsrritt. Sg skonen
förlikades ui;d, Falköpings tingsriitt, det cildsta igskonet
frikitptes frå.n dödsboet efter fosterfadern. (Foto: Wetl
Caidahl)

r Vågen'
Ömsesidig smutskastning har

ingått i denna syskonfejd.
Parterna har beskyllt varand-

ra för att inte ha brytt sig om den
åldrande fosterfadern, för att ha
försökt få honom omyndigför-
klarad för egen vinning, fOr att
ha ätagit sig att vara Aod man
åt h$om för egen vinning, för
lejd inisshandel och för skade-
görelse.

Den väg som leder till det ge_
mensamma fosterhemmet har
blivit en symbol för striden.

Vägen går över den friköpta
granngårdens ägor.



Skolutre
_ o Falköping

Beslut om hussnirg
välgrundat rr sett ur
Flobys synvinkel

Utredningen om Floby
högstadium presenterades
i torsdags inför skolstyrel-
sens arbetsutskott.

Bnmansrrtredaren, ös-
ten Fredriksson, Marie-
stad, slår fast att beslutet
från 1985, att föra kinnarps-
elever till Floby högstadi-
um, var våIgrundat.

Blivande ordföranden i
Falköpings skolstyrelse,
Ulf Eriksson (c), har dock
svårt att tänka sig bussning
till Floby.

Ann Zöögling (s), kom-
mer förutsättningslöst att
ta upp frågan i arbetarkom-
munen.

I december 1985 fattade skol-
styrelsen ett beslut angående
Floby högstadium.

Från och med läsåret 1gg0-91
skulle elever föras dit från Kin-
narps skola.

Detta för att rädda en tredje
parallell i Floby.

r Välgrundat
Östen Fredriksson har utrett

just konsekvenserna för Floby
högstadium, i det fall skolan.
minskas från nuvarande tre till
två paralleller på högstadiet.

Och från den utgångspunkten
slår han fast:

Beslutet om att överföra ele-
ver från Kinnarp till Floby var
välsrundat.

Han skriver:
"Några nya omständigheter

som föranleder en omprövning
av beslutet kan jag inte se."

o Försåmras
Östen Fredriksson hävdar föl-

jande.
Vid en nedgång till två paral-

leller försämras elevernas val-
möjligheter i obligatoriskt tillval
(tyska, franska, teknik med fler
ämnen) och fria aktiviteter.

Scheman blir sämre, inte bara
i Floby utan också vid andra
skolor, då vissa lärare måste
tjänstgöra på fler ställen än ett
för att få full tjänst.

Lördagen den ig novembet iggS

Statsbidraget, till kommunen
totalt sett, minskar motsvarände
fyra lärartjänster, vilket kom-
munen inte får kompensera.

Resursförbrukningen i Floby
ökar minst 165 000 kronor per
år.

Lokaler i Floby, med en årlig
driftkostnad om 4?0 000 kronor
per år, ställs tomma.

_ Rekryteringen av behöriga
lärare försämras.

o Untydig
Sett ur ett ekonomiskt, sche-

matekniskt och möjligen också
pedagogiskt perspektiv är bil-'den entydig.

Beslutet bör stå fast.
Östen Fredriksson reser dock

en invändning mot bussning
från Kinnarp till Floby. Och sät-
ter då fingret på hela problema-
tiken.

I Han skriver:
"En verklig försämring upple-

ver kinnarpseleverna med flo-
byalternativet. De får sämre
möjligheter att utnyttja "infor-
mella" transporter till och från
skolan och att utnyttja/besöka
andra aktiviteter inne i Falkö-
ping i anslutning till skoldagen. "

Kort sagt, de aktuella elever-
na och deras föräldrar.åker säl-
lan eller aldrig till Floby i vanliga
fall. Däremot ofta till Falköping.

. Utesluter
bussning

Ulf Eriksson (c), Kinnarp, är
skolstyrelsens blivande ordfö-
rande. Han deltog inte i 1985 års
beslut.

Ulf Eriksson kan inte tänka
sig att medverka i ett beslut som
medför bussning till Floby.

- Vi måste hitta en modell
som ger Floby ett bra högstad!
um, utan elever från Kinnarp.
Hur det skall gå till vet jag inte
i dag.

Du utesluter alltså elever
från Kinnarp?

- Jag har mycket svårt att
tänka mig den lösningen, även
om jag inte vill slå igen några
dörrar.

Ulf Eriksson anser att Östen
Fredrikssons utredning visar att
1985 års beslut var riktigt, sett
ur Flobys synvinkel och med
hänsyn tagen till den totala skol-
verksamheten.

t 
,"

,

Ulf Eriksson (c).

o Arbetarkommunen
Ann Zörigling, Falköping, är

blivande andre vice ordförande
och går efter nyåret in på sin
tredje r4andatperiod i skolsty-
relsen. Hon deltog i 1985 års
beslut.

Kan du tårika digattrivaupp
det beslutet?

- Det kan jag inte svara på i
dag. Först skall jag och mina
partikamrater i skolstyrelsen ta
upp en förutsättningslös diskus-
sion i arbetarkommunen, såger
Anne Zöögling.

Hon fortsätter:
- Utredningen visar att vi

inte tog något felaktigt beslut
1985. Sedan dess har en lokal
opinion bildats och därför är det

Anne ZöögIinS G).

rimligt att liågan tas upp till för-
nyad prövning i arbetarkommu-
nen.

- Den springande punkten
är att ett geografiskt och socialt
mönster bryts. Det här är inte
längre enbart en skolfråga.

- Därför bör frågan tas upp
också i kommunstyrelsen.

Avslutar Anne Zöögling.

. Januari
Skolstyrelsen kommer att in-

formeras om utredningen den
20 december.

Först i januari kommer leda-
möterna, då har en ny skolsty-
relse formerats, att ta ställning
till om 1985 års beslut skall stå
fast eller rivas upp.

JORGEN GUSTAFSSON



Hyllad,e pq I*F-fest

Y":!":::"? Elof Rehn trimnar öuer SIF:s oirnpel
ounctets representant Stig Segerfeldt.

Iulbasar p&
Frökindsgå,rd,en

På Frökindsgården höll man
i lördags julbasar och mycket.
folk samlades i terapilokalerna
och festsalen. Allehanda iulde-
kortioner och nyttiga ting liksom
ljus och pepparkakor fanns att

köpa och föredrog man lite '
spänning i affärerna fanns det
också lotter och åror att köpa.

Bland annat kunde man vinna
ett mycket vackert pepparkaks-
hus. Kaffe med gott hembakat

bröd serverades också av pen-
sionärsklubbens medlemmar.

För sång- och musikunder-
hållning svarade barngruppen
Glädjespridarna.

Försäljningen gick av allt att
döma mycket bra och glada för-

Slutarps IF har haft årsfest i
Lokal Frökind. Efter det fram-
gångsrika fotbollsåret med se-
rievinst för såväl A som B hylla-
des båda lagen med plaketter
av förbundets representant Stig
Segerfeldt. Närmare 100 perso-
ner. kom till festen, åt en god
sup6 och dansade till Samsduk-
tiga orkester. Under kvällen
giordes avbrott först för prisut-
delning och mållottodragning
och senare för kaffe, tårta och
underhållning av Roger An-
dersson, Ulf Kar16n, Christer
Stenqvist, Håkan Arnesson och
Jonas Arnesson. Hyllade blev
bl a följande under kvällen:

Arets spelare A: Magnus An-

o?r€r J'lt'..s oimpel till för_
zrfeldt.

dersson och i B Jonny Anders-
son. Bäste målgörare A: Hans-
Olof Gustafssirn, 22 och B Ron-
nie Karl6n. 15.

Träningspriser: Roger Tor-
stenssgn; Peter Fredriksson,
Conny Cruus, Per Winlöf. I öv-
rigt fick olika funktionärer pre-
senter och blommor för sina in-
satser under året som gått.

Slutarps IF:s fotbollsverk-
samhet förklaras nu vilande och
istället kommer fotbollsidrotten
attbedrivas av'den
ingen Kinnarps IF-Slutarps IF
som går i luften redan på mån-
dag. Däremot finns Slutarps IF
kvar som förening - den fyller
70 år nästa år.

CarI Wilhemsson, som på
m&,ndagen fgllde 98 &r trI-
sarnnlans med dottern Bir-
gitta, oar en ar: besökanta
i basaren.

säljare och likaså glada kunder
höjde stämningen i lokalen.

Frökindsgården med sin jul-
basar är kanske mer än något
annat också en omtyckt mötes-
plats, där man träffar gamla
vånner och får tillfålle till små
samtal med gamla och unga.
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Lillg och Karl-Erik Anderäson tittade på. troll som uisa-
des au Linnöa Johansson. *fu-g6.
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lly!"*1 IF:s m&Iskgttekung och triinare Hans_Olof Gus_talsson hAlla,r en au föreningens spelare och ledarä RogerTorstensson.



Tisdagen den 29 november 1988 23

ti.

åifHi*isj,:,i

$

I
f
t

Stgrelsen för den ngbi.Idade förenzngen Kr.nnarp-Slutarp IF under det första uerksamhetså.ret. Frå.n oiinster ses EIof -
Rehn, Bengt Georgsson, UIf Karlön, Bå,sse Johansson, Gösto Andersson, Arne Lundgren, Bengt Andersson och Th,o-
mas Westerberg. (Foto KjeII Caidahl)

Ilistoria
skriven i
Frökind

Namnet på den nya fot-
bollsföreningen i den
södra kommundelen blir
Kinnarp-Slutarp IF och
samtliga föreningens lag
skall spela i blå-vita dråk-
ter.

, Det blev beslutet när det
igår kväll skrevs idrottshisto-
ria i Kinnarp-Slutarp och de
tu blevo ett.

Interimstyrelsen hade no-
ga förberett bildandet och
årsmötet och inte på en enda
punkt rådde några oklar-
heter utan valen klubbades
igenom av interimstyrelsen
ordförande Båsse Johans-
son, som också valdes till den
nya föreningens ordförande
med Gösta Andersson som
vice ordförande.

o Fotbollbas
Gösta Andersson blev

dessutom ordförande i fot-
bollsektionen. Utöver de två
nämnnda ingår följande i den

t ,ry" styrelsen: Arne Lund-
gren, kassör, Ulf Karldn,
sekr, och ledamöter Bengt
Andersson, tillika sekr i fot-
bollsektionen, Bengt Georgs-

son, Thomas Westerberg,
Elof Rehn, samt en rePresen-
tant för damfotbollsektionen
och en för ungdomssektio-
."t.,. -,StyrelsesuPPleanter,

r blev Arne Ekbom och Roger
Torstensson.

Hela raden av övriga funk-
tionärer kommer vi att redo-
visa i ett senare nummer.

Miljödag i Kinnarp
På torsdagen höll Kin-

narps skola miljödag för
skolans samtliga årskurser.
Miljöämnena var delade på
sex olika stationer som
klasserna besökte grupp-
vis.

Syftet med miljödagen var att
göra barnen medvetna bm rnil-

Om brä och d&li,ga förpackningar fick Ann Wernersson,
Martina Bernersion, Anna Georgsson, Maria Quisth och
Eua-Lotta Bernersson, liira sig. (Foto: Dan Ni.lsson).

jöförstöringarna och vad varje
enskild individ själv kan göra för
insats för miljön.

Vid stationerna talade man
om: vatten och reningsverk, att
handla miljövänligt, sopor och
återvinning, bra och dåliga för-
packningar och slutligen om
blekt och oblekt papper.

Avslutningsvis fick barnen se
en film om miljöförsurningen.
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UTYECI(f,r}TGSBOLAG CÅN rN
r TNTEGA?

Kvadraten företagsut-
veckling AB, med säte i
Skövde förhandlar med
ågarna till kökstillverkaren
Intega AB i Slutarp om att
överta aktiemajoritetdn i
företaget. Diskussionerna
har pågått en tid n\en vän-
tas inte resultera i ett av-
görande förrän en bit in på
det riya året, 1g89.

Integas personal informera-
des om de förestående planerna
på fdrsäljning av aktiemajorite-
ten i företaget under måndagen.

. Kvadraten är ett nystartat
bolag med stora kunskaper
inom marknadsföring, reklam
och företagsutveckling och man
har för avsikt att föivärva ett
antal mindre utvecklingsbara
företag i Skaraborg o"h Vä.t_
sverige. Ett första företagsköp
väntas bli klart i nästa vecka. 

-

Bakom Kvadraten finns fem
personer där den mest kände
år Ingvar Tyren, Göteborg, väl_

känd företagsutvecklare inom
Volvo. Under uppmärksamma-.
de former trädde han in i före-
tagsledningen på philipsson
(Mercedes Benz) när Christer
Ericsson för några år sedan blev
'stor aktieägare i detta företag,
en man som år erkänt skicklig
på att strömlinjeforma företag

. och öka lönsamheten. De övrigå
fyra är: Lars Setterberg, Fakå-
ping, ekonomichgpå Mio AB i
Tibro, Leif Malmströmer. Sköv,
de, med eget reklam och mark-
nadsföringsbolag, L & M Malm-
strömer AB samt Bo Möbelcen_
ter AB med ägarna Jan Creutz
och Börje Tur6n.

Vår företagsinriktning är att
köpa en majoritetspost, minst bl
procent av aktierna i mindre
utvecklingsbara företag i skilda
branscher och tillföra äem vårt
kunnande i att sälja och mark-
nadsföra produkter liksom led-
ningsansvar, säger Leif Malm-
strömer.

o Braföretag
- När det gåller Intega där

vi hoppas att förhandling...,,
går i lås, så har vi bedömt det
som ett synnerligen intressant
fgr_etag med mycket fina pro_
dukter på sitt område, kök, frir_
varingsmöbler med mera.

Erik Andersson som företags-
ledare besitter en unik kompe-
tens på konstruktion o'ch design.
Genom att vi träder in och satsar
vårt kunnande avlastar vi ho-
nom så att han mera kan satsa
på sin specialitet. Företaget har
en bra maskinpark och kan öka
sin produktion i den koitym

-man har, det är där vi kommer
in, menar Leif Malmströmer.

- Vår företagsfilosofi inom
Kvadraten siktar in sig på före-
tag med en duktig företagsleda-
re och en god produktidd. Ofta
får företagsledaren spl.ittra sina
krafter på allt möjligt inom före-
taget - med.oss med i bilden
delar vi upp arbetsuppgifterna
pä det var och en är bäst på.
Det är det som ska göra fc;reta-
gen starka och expansiva.

. 60procent
Enligt uppgift siktar man in sig

på att överta 60 procent av akti-
erna i Intega. I dag ägs företaget
till 70 procent av VD:n Erik An-
dersson och till 30 procent av
4rik Grahn, bankdirektör på'
Ostgötabanken i Göteborg, tidi
gare FalkOpingsbo. Erik Grahn
såger sig inte ha tid att vara nå-
got annat än så kallad sleeping
partner (passiv ägare) då han
vill koncentrera sig på att bygga

upp sin banks verksamhet i Gö-
teborg.

- Eftersom jag vill a,iveckla
mitt ägande, så anser jag det
bäst att det tas över av någon

,sorn mera kan ägna sig åt företa-
get och föra det framåt. Av flera
som intresserat sig för Intega så
ser det ut som om det kan bli
ett avgörande med det här före-
taget, säger Erik Grahn.

Intega har som första tillver-
kare i landet satsat på ett kom-
plett luck- och lådbytarprogram
för äldre köksinredningar, med
det nya kökets utseende men
till en bråkdel av kostnaden.
Detta är det specialområde där
företaget ämnar bli stora på.
Till detta utvecklar nan också
en exklusiv 'möbelserie
för hemmabruk, något som man
just nu är i färd med att förhand.
la om försäljning på tyska mö-
belvaruhus blanil annat. Det
tredje benet i sortimentet blir
det vanliga köksprogrammet.

VD Erik Andersson, menar
att det är en medveten strategi
som Intega har att söka sig boit
från det ensidiga beroend-et av
köksproduktion, här kommer
Iuckbytarprogram och möbelin_
riktningen in.

GLENNWELANDER
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Frökind- Redvägs centerorganisatio[€r har sedan tångt tillbaka gemen-
sam luciafest och i lördagi va1 dgt dags igän med Vårkumlacentern som programansvariga.
Luciafesten är numera förlagd till Kinneveds församlingshem där lusen tindräde i kapp nåd
förväntansfulla barnaögon. I.ekar kring granen hOrde tlll prograÅmet för de yngsta'och delite äldre kunde vara med i en musikgissningstävling. r-ucian hette Karin Gustavsson och
hennes tärnor och tomtenissar gjorde ett fint fråmträdande inför föräldrar, 

"yr[;";;h ;X;
andra deltagare i luciafesten. (Foto: Josef Jacobsson). ft{12_f{
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S nö re t - stip pff die!_Ili

Per - tung rnålshytt =qAr-ss.

hos Slutarp s se riesegrare
Per Winlöf, Slutarps IF.

Dår har ni 1988 års ena
mottagare av "Snöret"-
stipendiet. Per var starkt
bidragande till Slutarps se-
geri division VI Tidaholms-
gruppen, som tung anfalla-
re sparkade han in nästan
20 mål frir sitt lag.

- Det kånns naturligtvis
roligt att bli belönad på det
hår såttet. Spelar man i
"sexantt tror man väl ofta
att ens insatser inte' blir
sårskilt uppmårksammade,
men nu har man fått ett
hårligt bevis på motsatsen,
såger den nyblivne stipen-
diaten.

Per är 20 år gammal och på
ett sätt en lite ovanlig fotbollspe-
lare. Han började nämligen inte
spela fotboll förrän han var 15
år, numera börjar ju i stort sett
alla ungdomar redan i 7-8-års-
åldern och kanske då istället
lägger av vid just 15-16 års ål-
der.

Varför dröjde det såpass
länge innan det blev fotboll för
Per?

- Jag höll på med så mycket
annat, bland annat satsade jag
ganska hårt på simning och så
spelade jag tennis.

o Allätare
Per är en verklig allätare när

det gäller idrott. Simningen hål-
ler han fortfarande på med,
även om han dragit ned på trä-
ningen och på vintern är det
bandy med Sätuna. Numera är
det dock fotbollen som k<-rmmer
i första hand.

- Det är det jag satsar klart
hårdast på, och skulle jag någon
gång få chansen att spela lite
högrenupp i seriesystmet skulle
jag ta den utan att tveka..

Pers fotbollskarriär började i
Grolanda, där han spelade fyra
säsonger i först P 16-, sedan P
l8-laget. Det blev också en del
matcher i BJaget.

o Hans-Olofviktig
Inför säsongen 1986 flyttade

han på sig till Slutarp, där bror-
san Erik redan fanns. Samtidigt
kom Hans-Olof Gustavsson till
klubben, och det innebar ett
rejält lyft.

- Hans-Olof har betytt väl-
digt mycket, redan första året
gjorde han ju ett topplag av Slut-
arp och i år räckte det ända
fram, han har verkligen fått oss
att göra vårt bä-sla.

Per Winlöf tir en alliitare på zdrott. Bandg och.
giiller just nu. (Foto: Sture Alerandersson)

Per tycrer sJalv att han Kan-
ske gjorde en bättre säsong ifiol
än i år, även om han är ncijd
också med det här året.

- Det gick bra för laget och
det är det som räknas i första
hand, men jag tycker nog att
spelet för min egen d'el gick lite
bättre ifiol.

r Oturlig skada
En anledning till detta var att

Per blev oturligt skadad i våras,
han skadade ett ledband i sista
träningsmatchen före seriepre-
miären och missade de fem in-
ledande seriematcherna.

- Det kändes verkligen ky-
migt, just då var jag i toppform
och så fibk jBg i det närmaste
börja om från början igen.

Så småningom kom dock Per
igång på allvar och började ock-
så hitta rätt framför målet.

- 16 eller 17 mål blev det och
det är fler än i fiol. så den biten
har ju fungerat bra.

I september, just inför slut-
spurten i kampen om seriese-

fotboll

ger, ryckte Per in i lumpen som
jägare på K3 i Karlsborg. Inte
särskilt bra för formen, kanske?

- Faktiskt så gjorde det inte
så mycket. Tvärtom blev det lite
av en kick, just då var man gan-

.ska trött på fotbollen, men när
man inte tränade på veckorna
blev man desto mer spelsugen
på helgerna och jag giorde kan-
ske mina bästa matcher iust i
säsongsavslutningen.

. Sammanslagningen
Inför nästa såsong slår alltså

Slutarp och Kinnarp sina påsar
ihop och bildar en ny förening,
som förhoppningvis kan bli slag-
kraftig i den, på papperet, hår-
da konkurrensen i "femman".'- Än så länge är det svårt att
säga vad sammanslagningen in-
nebär, men förhoppningsvis
skall vi så småningom kunna få
ett riktigt bra lag. Den här sä-
songen har det varit uppåt för
Slutarp medan Kinnarp har haft
det lite motigare, nu när vi får
en bredare trupp kan vi hålla
en jämnare nivå, blir inte så
känsliga för till exempel skador.

Per är medveten om att dät

nästa säsong kan bli svårt att nå
samma form som i år.

Jag "muckar" inte förrän i
april och går miste om i stort
sett all försäsongsträning, där-
för får man kanske inte ha för
stora förväntningar' inför nästa
säsong.

. Regementslaget
Helt fotbollsfriti är nu .inte

lumparlivet heller. Per har blivit
uttagen i det regementslag som
skall representera K3, vid mili-
tärens fotbollsmästerskap i Lu-
leå första helgen i december.
Man skall spela i Arcushallen,
en av Sveriges tre hallar med
fulla mått på planen.

- Det blir säkert en annorlun-
da och trevlig fotbollsupplevel-
se.

Även om lumpen kan bli ett
problem hoppas Fer på en bra
säsong nästa år.

- Det blir ett intressant år på
många sätt och själv har jag ge-
nom det här stipendiet fått en
härlig sporre för fortsatt sats-
ninq,- HÅKAN JoHANSSoN



Fotb ollsfolket btickar
frarnåt hlir starkare

-

tillsarrrrnans
Kinnarp - Slutarp IF, ja,

så blev alltså namnet på
den nya idrottsföreningen,
som skall ta hand om fot-
bolle_n på dessa tvillingor-
ter. Antligen, såger en del,
medan andra inte tycker li-
kadant. Beredvilligheten
till föreningsarbetet i den
nya föreningen år i alla fall
god och samtliga poster har
tillsatts. Aven damfotboll
med senior- och flicklag
finns på programmet. De
samlade resurserna räckte
till och den goda anslut-
ningen gör att föreningen
kan se framtiden an med
tillförsikt.

Så har det alltså blivit allvar
av allt tal om sammanslagning
som periodvis ägt rum och som
på senaste tiden intensifierats.
Det år i grund och botten ung-
domarna som initierat det hela.
Varför ha två föreningar när alla
kan spela i en och samma. Ung-

domarna ,o*lrä*t uPp i skolan
tillsammans vill inte dela på sig
när det skall idrottas. De har
därför i sina klubbar framfört
iddr om sammanslagning, var-
för ordförandön i KinnarPs IF
fann det för gott att föra resone-
manget vidare och kontaktade
Slutarps IF. Båsse Johansson,
ordförande i Slutarps IF, tog
upp saken i sin klubb och resul-
tatet blev alltså en sammanslag-
ning av fotbollssektionerna i d:
båda klubbarna.

o Framtidssatning
Det var ett beslut som väl ta-

gits positivt av de allra flesta,
även om det också finns de som
hellre hade fortsatt som tidigare
eller åtminstone halat på beslu-
tet, så att allt inte skulle gått så
snabbt.

- Med tanke på framtiden
tycker jag nog att vi giort rätt
när vi förenat våra fotbollssPe-
lande pojkar och flickor, menar
Båsse. Vi blir starkare tillsam-
mans och får det lättare med
tränare, lagledare och andra

funktionärer i klubben, för att
inte tala om ekonomin,- samla-
de resurser ger större möjlig-
heter.

Samma åsikt har också Gösta
Andersson, som menar, att man
förutom en bättre ekonomi ock-
så får tre-fyra fotbollsplaner att
träna och spela på och naturligt-
vis många fler spelare i de olika
lagen. Man har på senare år
tvingats ha vissa pojklag i Kin-
narp, andra i Slutarp, vilket va-
rit mindre lyckat. Enligt Gösta,
har Kinnarps, som stöttar de
båda idrottsföreningarna, också
uttryckt sig positivt om ett sam-
gående mellan de båda fotbolls-
lagen.
' o Nackdelar

Det man i huvudsak, man och
man emel{an, haft att invända
mot en.sammanslagtring är, att
det i en liten förening finns en
djuparö känsla för föreningen
och att det då också läggs ner
mera arbete individuellt i den.
Man är också lite rädd för att
den goda kamratandan försvin-
ner om man blir många fler.
Men lagen finns ju kvar, varför
man ju bör kunna fortsätta att
värna om varandra, laget och
föreningen.

r Fotbollsplanen
Man har i den framtida plane-

ringen av utnyttjandet av trä-
nings- och spelplanef också
tänkt på den speciella hemma-
olanskänsla och kommit till en

lösning som verkar vettie. A-
laget kommer i fortsättningen
att spela halva säsongen på var-je ställe - allrså på Kinnemo
respektive Tångavallen. Då får
alla tillfälle att känna sig på hem-
maplan emellanåt. Detta gäller
i hög grad också för dem- som
styr sina steg till fotbollsplanen
för att titta på en malch.

o DivisionV-lag
Att de båda klubbarna i år

hamnade i samma division. var
inte något man tänkt på fnrrän
qran faktiskt borjade ana varåt

De tuå tuilh.ngsamhtillena Kinnarpoch Slutarp har kom-
mtt tiII skott och i slutet på. förra månaden gi.ck de tuå
idrottsföreningarna sarnman med sin fotbollsu erksamhet.
Ordf. i Kinnarp-Slutaras IF cir Båsse Johansson frå.n
Slutarpsförentngen. Fotbollsektionens ordf. tillika ui.ce
ordf . t den ngbildade föreningen rir Gösta Andersson frå.n
Kinnarpsföreningen. Kznnarp-Slutarps IF kotnrner att
stiirka söderdelen pä idrottskartan i kommunen.

det lrrtade: När båda Slutarpsla-
gen blev seriesegrare och A-
laget kom in i division V, där
också Kinnarp fanns, blev det
genast mycket enklare med
samr,nanslagningen. Aven ur
spelarsynpunkt var det mycket
roligare att få starta samarbetet
när man var på samma nivå.

o Damfotboll
Damfotbollen har legat nere

en tid och nu är man glad åt att
kunna starta verksamheten på
nytt. Det skall bli såväl damlag
som junior- och flicklag och trä-
nare har man också fått. Fören-
ingen hoppas nu att såväl gamla
som nya "damer" ger sig till
känna, så att man snart kan
kor\rma igång med träningen.

r Damklubbarna
Även damklubbarna kommer

att slå samman sin verksamhet
och håller som bäst på att arbeta
för nya stadgar och styrelse och
även bestämma närmare om
målsättningen. Kinnarps IF:s
damklubb har tidigare stöttat
enbart juniorverksamheten,
medan det i Slutarps IF:s dam-
klubbs stadgar står, att man är
en stödförening för Slutarps IF.
De bådadamklubbarna bliri lik-
het med SIF och KIF också vi-
lande. Något större problem
tror man inte att det skall bli för
damklubbarna att komma över-
ens och arbeta för den gemen-
samma föreningen. Istället kan
det bli stimulerande när så
många fler kommer att aktivt
delta i arbetet.
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o Dennyaföreningen

Den nya föreningens presidi-
um består av de båda lagens ti-
digare representanter. Båsse
Johansson står för ordförande-
skapet i föreningen och assiste-
ras av vice ordf. Gösta Anders-
son, som dessutom är ordföran-
de i fotbollssektionen. Som FT
tidigare meddelade är också de
övriga i styrelsen hämtade från
resp. föreningar. Arne Lund-
gren, kassör, Ulf Karl6n, sekr.,
samt övriga ledamöter Bengt
Andersson, Bengt Georgsson,
Thomas Westerberg och EIof
Rehn samt en representant från
vardera damfotbollssektionen
och ungdomssektionen och de-
ras suppl. Arne Ekbom och Ro-
ger Torstensson. Revisorer är
Bengt Samuelsson och Tony
Persson och suppl. Ola Jarlsson,

Fotbollsektionen: Gösta
Andersson, ordf. Bengt Anders-
son, sekr. övriga ledamöter:
H-0 Gustafsson,. Bengt Georgs-

son, Ulf Karl6n, Conny Qvist,
Jan Ingelhag. Lagledare: A-lag:
Lars Westerberg och Ulf
Karl6n. B-lag: Conny Qvist och
Ove Karl6n. CJag: Jan Ingelhag
och J-O Övergård. Jun-lag: P19
Anders Ek och Bo Johansson.
Damfotboll: Magnus Johansson,
Carola Carlsson, Majvi Oman
och Gunilla Kullman.

Ungdomssektionen: Christer
Stenqvist, Stefan Berger, Ste-
fan Ekman, Håkan Arnesson,
Mats Johansson, Conny Johans-
son I, Jerker Karlsson, Roger
Andersson, Conny Johansson
II; Bengt Georgsson, Rolf An-
dersson, Gunnar Samuelsson,
Roland Jansson, Sten Gustavs-
son, Roland Ek och Thomas
Westerberg.

Idrottsplatskommitt6: Elof '

Rehn, Olle Andersson, Marthel
Johansson och Berne Svensson.

Vaktmästeriet: Ute: Marthel
Johansson, Berne Svensson och
Daniel Svensson. Inne: Monica
Adolfsson och Olle Andersson.

Materialförvaltare: Tommy
Fqrsberg, Dan-Ola Sanddn och
Gustav Eckerlid.

Medlemslotteri: Rut Johans-
son och Carin Thörnqvi3t.

Uppbörd: Torbjörn Johans-
son, Conny Cruus.

Reklam: Jan Ekman och To-
mas Carlsson

Lotterikommitt6: Bo Dahl-
strand, Tony Persson, Uno
Carlsson, Rut Johansson, Roger
Torstensson och Carina Thörn-
qvist.

Festkommitt6:'Carola Carls-
son, Torbjörn Åkesson, Arne
Ekbom, Conny Cruus, Peter
Fredriksson och Sonja Karls-
son.

Loppmarknadskommittd :

Elof Rehn, Bengt Samuelsson,
S-O Johansson, $olf Karl6n,
Roland Moberg, Bengt Persson,
Tord Torstensson och Gotthard
Gunnarsson,

l{årvar och pappersinsam-
ling: Styrelsen.

Midsommarfest: Ungdoms-
sektionen.

Matchspeaker: Gösta An-
dersson och Båsse Johansson.

.. Biljettförsä{ining: Christer
Oman. A-K Lindroth. Kent Lid-
holm och Katarina Äke""o.t.

Statistik: Elof Rehn.
Aktivitetsstöd: Tränarna och

Elof Rehn.
Utbildningsansvaring: Ste-

fan Ekman.
KIF/SIF-dagen: Styrelsen.
Matchbollar: Uno Carlsson

och Steve Carlsson.
Dricka-automat: Elof Rehn

irch Gun-Britt Westerberg. :

Klippbok Christer och Bar-
bro Nilsson.

Ansvarig idrottsskador: Ro-
ger Axelsson.

. KIF och SIF
De två föreningarna Kinnarps

IF och Slutarps IF finns båda
kvar. Verksamheten i dem är
förnärvarande vilande, men re-
dan nästa år kommer man att
aktiveia sig extra mycket - då
är det nämligen dags att fira de
båda föreningarnas 7O-åriga till-
varo, vilket enligt planerna
kommer att ske med vederbör-
lig aktning.

IRIS JOHANSSON

Vi önskar
alla våra

trevliga kunder
en riktigt

GOD JUL
l(|nnans tabilksnodetlag

0515 - 331 86

JULKLAPPST'PS!
Gardiner, massor av
bill. bomullstyger.
Lagans täcken
Påslakanset 3-delat
Höiecrepe NU 299:-
Väveribol. NU 239:-
Vävmaterial m.m.
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ÖruSTnn GAMLA SoM NYA GÄsTER EN

RIKTIGT GOD JUL!

Julklappsförslag för hela
famiijens glädje!

BAKMASKIN
SENSE ord. pris 2.198i

MIKBOUGN
MOLINEX ord. pris 2.190:-

$!,[q9^,qgl|. p,s 24s],:l .gBB:-
MAIBEREDARE
KENWOOD ord. pris 649:-

DAMMSUGARE eoo watt
fr:Iqru ord. pris 1.025;_

,nu 1.498:-

nu449:-

nu895:-

*u1.698:-

SAMUEISSONS
, Slutarp Te|.0515/331 19.

Parkera lätt- handla rätt

GARDIN.
PROBLEMEN

LENAS
GARDINSHOP

MASSOR
AV FINA

JULKLAPPS.

KINl{ARPS
PRESE}IISHl|P

+++


