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Slutarps IF 70 år : nagra
glimtar

Sammanläggningen av de två
föreningarnas fotbollidrott ska
ses som en framtidssatsning och
vi kan efter det första året finna
att samarbetet inom den nYa
fotbollsföreningen har gått mYc-
ket bra, vilket också resultaten
visar såväl på senior- som juni-
orsidan.

Vi ska nu något summera och
blicka bakåt, och se vad som sig
tilldragit haver i den ?O-åriga
föreningen.

Föreningens protokoll visar
att det första sammanträdet
hölls den 11 juni 1919. Första
styrelsen bestod av Harry Nils-
son, ordf. Erik Svensson, sekr,
Helmer Nilsson, kassör, Erik
Nor6n, v. ordf. och Rickard
Svensson, v. sekr. Styrelse-
suppleanter blev Erik Erlansson
och Karl Strand samt revisorer
Evert Sanddn och Oskar Gus-
tavsson.

o Fotbollicentrum
Fotbollidrotten stod från bör-

jan i centrum och har varit för-
eningens huvudidrott, men vi
kan ej heller bortse från en rad
framgångar inom den fria idrot-
ten. Det tidigaste tåvlingsPro-
grammet vad gäller allmån
idrott daterar sig från 1932 då
man höll propagandatävlingar
på Tångavallen med en rad lo-
kala kändisar. 1936 utvisar för-
eningens verksamhetsberättel-
se att det var stor aktivitet inom
den fria idrotten och vi hittar
narnn som Sten Ahlqvist, Len-
nart Karl6n, Karl Gustafsson,
John Karl6n, Inge Johansson
(Halleskog) samt Gillis Johans-
son (Hallagård). Samma år fick
föreningen en fin förstärkning i
form av Gert Johansson som
under de nårmaste åren var
dominerande sprinter på Fal-
bygden med bl.a. Falbygds-
rekord på 100 met'er

Orientering, gång, skidor och
cykel samlade också utövare.
1946 togs bandyn upp som täv-
lingsidrott och man seriespelade '

i tre år.

o Mönarpförst
Slutarps IF och fotbollen kan

sununeras så här: Under de
första åren av föreningens verk-
samhet spelade man fotboll på
ett område vid Mönarps gård.
Sedermera f<ill blickarna på det
markområde där den nuvaran-
de idrottsplatsen Tångavallen
år belägen. Till en början arren-

derades området gemensamt av
Kinnarps och Slutarps Idrotts-
föreningar, men 1933 övertogs
platsen av Slutarp som 1939 in-
köpte området. Samma år bilda-
des Slutarps idrottsplatsfören-
ing vilken öve4og och förvalta-
de idrottsplatsen till år 1959 då
denna förening upplöstes och
idrottsplatsen överlämnades till
Slutarps IF.

Efter att ha spelat i olika s.k.
pojkserier begårde man 1937
inträde i Västergötlands Fot-
bollförbunds serier och började
där spelet i dåvarande Nordost-
serien.

o Förstaseriesegern
Första seriesegern i VFF:s

seriesystem kom säsongen
1938-39 då man belade första
plats i Falköpingsserien, vilket
medförde uppflyttning till Östra
Skaraborgsserien dår man,
med undantag av år 1940 på
grund av egen begäran klev ett
steg neråt i seriesystemet, höll
sig kvar till 1946. Sedan blev det
fura säsonger i Falköpingsseri-
en varpå det var dags för serie-
seger och uppflptning till Östra
Skaraborgsserien. Andra året
här blev det serieseger och
avancemang till dåvarande Nor-
ra Elitserien - den högsta serie

o

Slutarps IF ?0 år.
_ O:1 firar föreningen i dag med stort jubileum i Lokal
Frökind.

Når föreningen nu snart går in i g0-talet kan vi konsta-
tera att dess fotbollsverksamhet är vilande efter sam-
rn_anslagning med Kinnarps IF lagom till nyåret fggg.
Slutarps IF finns kvar_och föreningens styrelse kom-
mer i första hand att 

"åtd-r 
sin anläggning Tångavrlterr,

som hyrs ut till den nya föreningen kirrrra"p.-slutarpsrF
som föreningen spelat i. Vistel-
sen varade till år 1955 och sedan
har det varit spel i Norra Väst-
götaserien, Falköpingsserien
div VII och VI samt en djup-
dykning till reservserie.

Det skall vål här också sägas
att 1985 blev laget tvåa i div VI
och fick kvala, men Torestorp
blev småningom för svåra. lggb
vann Slutarps IF div VI och sin
reservserie för BJaget.

o Trånarna
Det kan kanske vara intres-

sant att se vilka tränare som
drivit lagen till framgångar. 1g42
anstäIldes den förste tränaren
för fotbolslaget och det var
Bengt Björkström från Kumla-
kamraterna. Karl Forsell och
Tore Jonsson var tränare i bör-

ia" pa fO-t"tel. Senare kom Gös-
ta Lindgren, Bengt Löfgren,
Lasse Widerström, Ingemar
Ung, Kurt Lundh, Sven-Rune
Ljungqvist, Arne Käll, Gösta
Ek, Lasse Jacobson, Roland
Moberg, Roger Andersson samt
under 80-talets framgångsår
främst Bengt "Blecka" Geoigs-
son (3 år) och lians-OlofGustafs-
son (2 år) samt Stefan Munck
under 1 år.

I många fall har fotbollidrot-
ten inom föreningen "gått i arv"
från far till söner. Det har betvtt
stadga åt föreningen och det har
också varit så att dessa trogna
tagit på sig ett stort ansvar och
gått in i olika styrelser och kom-
mitt6er.
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Fiyr öoer 50 å,r sed"an togs ilen hiir bilden. Troligen en årgå.ng frå,n 1937 eller 88. Öoer'
sta raden: Allan Ahlq:ist, Eoert Ahlqtsist, Bror Setterberg, Gi,Ilis Hallag&rd, Sten Ahl-
qtsist, Erik Johansson, Helge Nilsson, Eoert Sanil6n, Nisse Sornuelsson. P& knö: Am'e
Rarlgren, Gustof Sunilberg, Manne Rutman, Srsen Setterberg, Bert Kiellander. T|II
koöIlens jubileum kommer tre ant dem som ö.r med på, bilden, niimligen Allan Ahlqt:ist,
Gillis Hallagå.rd. och Manne Rutman.



o Många att tacka
Det finns många att tacka en

sådan här dag. Tankarna går i
första hand till de unga män som
1919 beslöt att bilda Slutarps IF.
Föreningen Slutarps IF kom-
mer, trots den i inledningen
nämnda fotbollfusionen med
Kinnarps IF, att finnas kvar.
Jag tror att stiftarna av SIF har
full förståelse för det framtids-
resonemang som vi fört och som
medfört att fotbollidrotten är vi-
lande. Vad framtiden i ett längre
perspektiv bär i sitt sköte - ja,
det kan inte ensjubileumsstyrel-
sen överblicka.

Slutarps IF - 70 år. Det ska
vi fira!

BÅSSE JoHANSSoN

De hiir fem hen'arna fick Viistergötlands Fotbollförbunds Stora Diplorn. Fr o rir ilet
B,:ngt 4ndersson, Roger And,ersson, Jan Ekman, ulf Karlön och christer stenqtsist.
(Foto: Dan Nilsson).

I Måndagen den 30 oktober 1989 l7

Stort intresse för Slutar s IF:s jubileurn:

M ängder a,a gratulatiotuer
och utmärkelser stod, i cerutrutn,

Slutorps .[F;s bordsstondar tilffill de hör ser betgilelsefulla personenr.a. Fr u ör det Gösta lngelhag, OIof And.ersson,
John Karlön, Allan Ahlqtsist, Manne Rutman och Bengt Hertnansson. (Foto: Don Nilsson).

Drygt 100 personer
hade mött upp när Slu-
tarps IF i lördags firade
sitt 70-årsjubileum i
Lokal Frökind.

Och det blev en härlig
jubileumsfest, där
mängder av gratulatio-

ner och utmärkelser
stod i centrum.

- Jag vill framföra
distiiktsstyrelsens
hälsning och gratula-
tion till jubilaren, som
ju nyligen har genom-
fört en lyckad samman-

slagning med Kinnarps -

IF. Stora framgångar
väntar såkert runt hör-
net, sa Våstergötlands
Fotbollförbunds repre-
sentant, kanslichef Stig
Segelfeldt, Stenstorp.

{,^
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VFF-styrelsen hade under
fredagen och lördagen varit
församlad i Malmö för årets
Götalands-konferens. Direkt
dårifrån åkte Stig Segerfeldt
till Slutarps IF:s jubileum för
att dela ut diverse utmärkel-
ser.

Han inliedde med att dela
ut VFT:s stora diplom till fem
personer: Christer Stenqvist,
Ulf Karl6n, Jan Ekman, Ro-
ger Andersson och Bengt
Andersson.

Så fick två medlemmar i
SIF ta emot förbundets finas-

te utmärkelse, VFF:s för-
tjänstmedalj i guld. Det var
Båsse Johansson och Olof
Andersson.

. Egnautmårkelser
Förbundets näst finaste ut-

mårkelse är förtjänstmedal-
jen i silver. Den tillföll Elof
Rehn.

Jubileumskvällen inleddes
med ett kort anförande av
Slutarps lF:s ordförande
Båsse Johansson, som sedan
också delade ut föreningens
egna utmärkelser till förtjän-
ta personer. Detta enligt föl-
jande:

Förtjänsttecken för minst
10 års arbete: Ove Karl6n,
Ulf Karl6n, Tony Skoglund,
Christer Holmström, TommY
Forsberg, Håkan Andersson,
Bengt Andersson II, ConnY
Johansson, Dan-Ola Sand6n,
Bengt Andersson I, Gustav
Eckerlid, Stefan Ekman,
Thomas Pettersson och Bås-
se Johansson.

Diplom för minst 15 års ar-
bete: Thomas Pettersson.

Diplom: Inge Hjertsson,
Olof Hjertsson, Torbjörn
Abrahamsson, Rolf Karldn
och Kinnarps AB.

bordsstandar till personer
som inom 25 år har varit akti-

va AJagspelare, styrelse- el-
ler sektionsledamöter och
som alltjämt är medlemmar i
föreningen: Allan Ahlqvist,
John Karl6n, Olof Anders-
son, Manne Rutman, Gösta
Ingelhag och Bengt Her-
mansson.

Vimpel: Gillis Hallagård
och Gustaf Bruhn.

Blommor: Naimi Sanddn,
Lilly Karl6n och Sonja Sten-
qvist.

r VlF-utmårkelser
Följande utmärkelser kom

från Våstergötlands Idrotts-
förbund:

VIF:s förtjänstdiplom: Ulf
Karl6n, Christer Stenqvist,
Jan Ekman, Roger Anders-
son och Bengt Andersson.

VIF:s förtjänstmärke: Gös-
ta Andersson.

Så följde en del övriga upp-
vaktningar. Bland gratulan-
terna sågs Trädets^IF, Floby
IF, Kinnarps IF, Äsarps IF,'
Slutarps Samhällsförening
och Falköpings kommuns fri-
tidsnämnd.

OLOF DARIUSVFF : s -finaste utm.tirkelse, förtjiinstmed.aljen i guld,, till-
föll Båsse Johansson och OIof Andersson.

Elof Rehn hyllades av VFF-Stig'{io.
Vid Slutarps IF:s 7O-årsju-

bileum på lördagen i Lokal
Frökind förärades några av
föreningens funktionärer ut-
mårkelser från förbund och
från den eglra föreningen. I
vårt referat i måndagens tid-
ning framgick inte att för-
tjänstmedaljen i silver från
VästergötlandS Fotbollför-
bund är den nåst högsta ut-
märkelsen som förbundet
delar ut. Den tillföll Elof
Rehn, som hör till veteraner-
na i föreningen och under
80-talet giort ledarcomeback.'

Olle Andersson fick för-
bundets förtjånstmärke i guld
och Båsse Johansson fö-
tjänstmärket i guld och emalj.

7O-årsfesten blev mycket
av en minnenas kväll efter-,
som en rad funktionårer och
aktiva från "den gamla godal
tiden" fanns på plats och flera
av dem hyllades också. Efter
kvällens sup6 följde några
timmars dans till Leilers or-
kester. Elof Rehn fick mottaga VFF:s förtjönstmedalj i si.Ioer, som är uiistgötaförbundets niist

högsta utmörkelse. Kanslichefen Stig Segerfeldt fiister medaljen p& kauajslaget.
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ti o2 Liliams sis ta arbetsdag

hrgrid i p"nsion
efter 43 postår!

Lilian lngerhage har arbetat i. 41 &r p& det IiIIa enmans
postkontoret i Gud,hem. Hiir få,r hon blommor au en a1)
kunderna Herbert Olsson. Med, &ren har Li.lian uiil liirt r

kiinna gudhemsborna. (Foto: Marita Woss).

lngrid, P ettersson öuerlö,mnw si'na ngcklar ti'Il sr.n eftertrii-
dire Majru Carlsson, som redan arbetat i Slutarp-Kinn'
orp under liingre ttd. 

..

Ingrid Pettersson har
gjort sin sista arbetsdag
på posten i Kinnarp och
går i pension efter 43 po-
står. Det var i Mjöbäckdet
började och året var 1946,
därefter har hon tjånst-
gjort i Trädet under tre år
och därefter i SlutarP
fram till dess att Post-
kontoret blev gemensamt
i Kinnarp-Slutarp.

Det blev totalt 46 år i Postver-
kets tjänst. Vi som bor i SlutarP-
Kinnarp kommer att sakna hen-
nes glada skratt och soliga leen-
de och inte ininst hennes tjänst-
villighet.

o Känns skönt
Ingrid har flyttat till Hjo och

redan under några år rest däri-
från till arbetet i KinnarP-Slut-
arp-
- Det känns skönt att få ta det

lite lugnt framöver, säger Ingrid
och leva ett liv utan tider' Ar-
betet har blivit mer krävande
med åren - kanske har det nå-
got med åldern att göra också.

Vad som närmast står På
schemat - för helt skall hon inte

släppa taget med världen utan-

för hemmets väggar - år bland
annat att hon gärna vill arbeta
med väntjånsten inom Hjo PRO
och så kan det förstås bli mer
resande nu när man är ledig.
Framöver skall det också bli
mer hembakat i skåpet än vad
fallet varit på senare tid.

Ingrid ser med förväntan på
sina fria år och vad de för med
sig. IJ

Familjegudstjånst
är det på söndag i Centrum-
kyrkan. Det blir medverkan av
Linda Hörnberg och hennes ta-
lande docka. Söndagsskolbar-
nen medverkar,

Efter 45 år inom post-
verket väntar nu pensio-
närslivet för Lilian Inger-
hage, Gudhem. När hon i
torsdags gjorde sin sista
arbetsdag i Gudhem, där
hon jobbat de senaste 41
åren hyllades hon på
många sätt.

- Jag har trivt3 med mitt ar-
bete som varit både omväxlande
och roligt och som inneburit
'mycket kundkontakt. Givetvis
kommer jag att sakna det, säger
I-iiliano Men hon ser också fram
emot livet som pensionår. - Detr

titltt0Z Lit;t'^ {-

Kinnarps
IOGT.NTO

4O-TALSAFTON
Vi minns beredskapsåren
och sjunger sånger från
den tiden, tillsammans
med Falköpingsföreningen
i deras lokal den 22 nov.
19.30. Se annons senare.
(OBS den 10 nov. flyttad).

ffi KINNEUEDSW RODA KONS
,har syauktion i Lokal Frökind
tisdagen den 14 november kl.
18.30. Musik, kaffeservering,
lotterier. Gåvor och paket
mottages tacksamt. Alla häl-
sas välkomna.
Rödakorssyföreningen

ska bli skönt att slippa gå efter
klockan, såger Lilian. Nu får
hon tillräckligt med tid att läsa,
resa, fiällvandra och kan till-
bringa mycket tid i stugan vid
havet.

Lilian fick under torsdagen ta
emot många hyllningar, blom-
mor och presenter från arbets-
givare, den fackliga organisa-
tionen och från kunder.

- Jo, nog kommer man att
sakna Lilian och hennes glada
leende här på posten, sa Her-.
bert Olsson, en av de kunder,
sorrr, överlärnrrade. .blommon,pål
torsdagen.

tl ,lamrrc-t, O"4 . 5l,.,fa



Besked från
sholministern

a[n- t1.

Kinnarp/FfohY
aaonprovas

Kinnarp-Flobyärendet
kommer att tas upp på
nytt eftersom det blir för-
åndringar i statsbidrags-, ,

systemet och det i skolsty-
relsens beslut sågs att frå-
gan kan omprövas om det
intråffar förändringar i
statsbidragssystemet.

Det sade de fyra skolsty-
relsepolitiker från Falkö-
ping, Ulf Eriksson (c), Sti-
na Linnarsson (m), Anne
Zöögling (s) och Bengt
Elgmark (fp), som till-

ny trana,re 1,,

Kinnarp-Slutarps IF
som blev tvåa i årets div.
V-fotboll har klart med
tränare kommande år.
Det blir Göran Johans-
son, 38 år, och bosatt i
Ulricehamn. Göran
kommer närmast från
div. Ill-laget Börås
AIK. som han trånat i 2
år och förde upp från
div. IV till div. II.

Göran år inte helt okänd
för fotbolspubliken på Kinne-
mo eftersom han dår hade tre
framgångsrika år med Kin-
narps IF 1980, 81 och 82 som
tränare och spelare. Meriter
som spelare hade han då bl.a.
från div. IIJaget Grimsås IF
där hanspelat i olika om-
gångar. Han fick sin fotbolls-
uppfostran i Timmele, spela-
de i Grimsås 1972-75 och
återgick sedan som spelande
tränare till Timmele. Ät..-

sanmans med skolchef
Bengt Kjellström i går
siorde en uppvaktning

hos skolminister Göran
Persson på utbildnings-
departementet.

Det kommer ett nYtt stats-
bidragssystem, som gör att kom-
munerna friare kan disPonera
resurserna, sade Göran Pers-
son. Troligen kommer det att
träda i kraft l juli 1991. Då slo-
pas också begrePPet fi lialskola.

Itin- 81,

o Låroplanåndras?
. På frågan om man kan förvån-

ta sig sådana läroplansföränd-
ringar i tillvalssystemet att de
pedagogiska problemen vid en
mindre högstadieskola minskar,
svarade statsrådet att det visser-
ligen blir färre tillval i ett litet
högstadium än i ett större och

att tillvalsalternativen blir dyra-
re men att de små högstadierna
också har fördelar t ex när det
gåller skolmiljö, som gör att det
inte år säkert att det blir svårare
att rekrytera lärare dit,

En kommunalisering av lärar-
na gör det möjligt för kommu-
nen att tillskjuta medel till un-
dervisning, vilket inte är möjligt
idag, sade skolministern vidare.

Bakgrunden till gårdagens upp-
vaktning är det vikande elevun-
derlaget i Flobyskolan. Ett be-
slut har tagits att Kinnarps-
barnen skall föras över till Floby
på högstadiet, vilket Kinnarps-
föräldrarna motsätter sig.

. Kommunenförlorar
Med dagens system förlorar

kommunens skolor statsbidrag
som motsvarar fyra låraretjäns-
ter om Floby inte kan behålla tre
parallellklasser och blir frlial-
skola.

Det var 1985 skolstyrelsen fat-
tade beslut om att eleverna vid
Kinnarps låg- och mellanstad!
um under högstadietiden skulle
hänföras till Floby. Eftei på-
tryckningar har skolstyrelsen
vid ytterligare två tillfällen tagit
upp frågan men vidhållit sitt
beslut men med reservationen
att ärendet kan tas upp igen om
förändringar i statsbidragssY-
stemet eller andra föråndringar
inträffar.Nu är det klart:

Cöra,n, J ohe,n ssort och Hans-Olof
stanna,r iklubbett

Kinnarp-Slutarp

Göran Johansson, trönar
Kinnarp-Slutarps IF kom-
ma,nde å,r.

vände till Grimsås där han
spelade 78 och 79.

Sen blev det som sagt Kin-
narps IF i tre år, varPå han
tog över Limmareds IF under
1983, var sedan spelande trä-
nare i 1984-87 ocMe senaste
två åren i Borås AIK.

Hans-Olof Gustafs-
son stannar i Kinnarp-
Slutarps IF som selare
och ska dårtill bistå nye
tränaren Göran Johans-
son när så krävs. Det
beskedet har nu klubb-
ledningen fått och det
ser alla - spelare, leda-
re och supporters - som
något mycket psotivit.

Hans-Olof har varit en
mycket populär tränare, spe-
lare och kamrat först under
två år i Slutarps IF och nu
under ett år i den nya konstel-
lationen Kinnarp-Slutarps
IF.

Genom sitt beslut råknar
Hans-Olof med att han fått ett
lite lugnare tempo och 'inte
fullt så pressat tismåssigt ef-
tersomhansjobb i dag kräver
erl stor insats. Vi vet att
många klubbar har varit på
jakt efter Hans:Olof som trä-
nare, men valde alltså att
stanna kvar i den förening

H ans-Olof Gustaf,sson fort-
sötter som spelare i Kin-
narp-Slutarps lF.

och den omgivning, som han
stortrivts i.

- Vi är naturligtvis jätte-
glada över att få behålla
Hans-Olof och vi satsar på att
göra ett nytt bra åri femman.,

Det såger Gösta Anders-
son. fotbollssektionens ordf.



li'Hi

Hela klass 5a t Kinnarp tillsammans med, sin lärare Jörgen Krantz håller tummarna för sina tiiuland,e kom.pisar.
Sittande fr.u: P& Johansson, Peter AeIIig och Ann-Kristin Gustafsson. a/vn-

f,',ffittffi

Kinnarp med i Vi i Fernman
Just nu är det extra hög stäm-

ning i klass 5a i Kinnarp. Inte
nog med att man kom med i ut-
tagningen till Vi i Fgmman. De
duktiga eleverna Ann-Kristin
Gustafsson, Peter Aellig och Pål
Johansson vann en överlägsen
seger i första omgången, då man
mötte Moholm. Poängställning-
en 17-10 talat väl sitt tydliga
språk.

Nu är det alltså dags att ladda
upp inför nästa omgång som går
av stapeln den 14 november mot
Gate. Hela klassen hejar förstås
på tillsammans med magister
Jörgen Krairtz. Om det kommer
att gå bra? Ja, det år alla säkra
på.

.,- -' Vi ska i alla,falt-ta oss till
TV-omgåpgårnä, sa någon av

klasskompisarna mycket tvär-
säkert. Det är alltså bara atr
hålla tummarna på tisdag och
önska Kinnarpsfemmorna lycka
till.

Trivselkvåll
är det på lördsg i Centrum-
kyrkan. Det kqgrmer att bli ett
omväxlande'program för hela
familjen. .Fotograf ' Torvald
Berglund kommer att visa ett

vackert bildspel, Gemenskap
runt borden blir det i samband
med serveringen. Andakt, sång
och musik står också på kvällens
program.

"\d

KINNARP/SLUTAHP P 75 oann serte 5 efter en stenh&rd uppgörelse med Skultorp diir
m,åIktsoten atsgjord,e. Laget fr. a Robert Leijon, Harald Strandhl Stefan Lennantsson,
Mileael Lunilh, H&lcan Eleman, Nilcos Steroqtsist, Martin Thor, Jorws Anr,esson, Daniel
And,etsson, John Sahlön, Mattias Logesson, Tobias Alebri.ng, Reine Lunddahl, Tomas
Johansson, Andreas Johansson. Ledanta H&lca;n Antesson och Chrtster Stenqr:ist löngst

) lv-sn.
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23 glada postansttillda damer på. postfest för Ingri.d Pettersson och Lilion lngerhage för att fira d.en fina kamratska-pen under &ren som gått.

Clatt på,
postfest

Postfest och glad sådan
var det uppe på Vilhelms-
gatan 31 håromkvällen.

Där hemma hos kassachefen
på posteri i Falköping, Sig-Britt
Källström hade man samlats i
akt och mening att i kamrat-
kretsen av 23 postanställda da-
mer fira kamraterna Ingrid Pet-
tersson, anställd på posten se-
dan 1946 - känd från Slutaip-
Kinnarp som "Ingrid på Sta-
tion" eftersom hon skötte posten
och järnvägsstationen i samhäl-
let - och Lilian Ingerhage, Gud-
hem, anställd inom posten se-
dan 1944.

Dessa båda damer har i da-
garna gått i pension.

- Nu ska vi ha en trevlig kväll
tillsammans och fira den fina ti-
den med gott kamratskap som
vi haft tillsammans, sade Sig-
Britt Källström. En god middag
som vi ordnat själva ska vi äta,
och så ska det bli presenter till
Ing-Britt och Ingrid. Ja trevligt
ska vi ha.

GLENN WELANDER

isdagen den 7 november 1989 25

Annu fler seriesesrare

KINNARP/SLIITAHP F 72 t:ann serie 36 och ta',ppade bara en pogls.Tjejerna som-gior-

ii;lfr.-i s"na Helmersson, Pia Weste_rberg, Ertca Suensson, Kaisa Antesson, Jenng

Crohn, Jenåy Larssson, Camilla Fred,ri,ksion, Marie H_olmströrn,- Annika Knutsson,

i"l"no Karlison, Anno'G"orgisson. Längst bg,ic led"am'a Lennart Helm,ersson och Tho-

mr;.s Westerberg.
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Torsdagen den 2 november 1989

tlrban drar åt Oster?
Erbjöds tuå-
å,rskontrakt
efter testspel
Det ser ut som om Tida-

holms G&IF skulle bli av
sin mittbacksklippa Ur'
ban Westerberg.

I måndags och i tisdags
var Urban i Växjö och
provspelade för allsvens-
ka Oster.

Han gjorde ett så gott
intryck att Växjölaget er-
bjöd allsvenskt A-lags' .

kontrakt direkt.
- Det är ett frestande

antrud jag har fått, erkän'
ner Urban. Men än harjag
inte bestämt mig.

Det var alltså i måndags som
Urban Westerberg for ned till
den småländska metropolen
Växjö för att provsPela med Os-
ters IF.

Urban deltog i en intern
match på måndagskvällen, och
i en lättare träning på tisdagen.

Syftet med besöket var att
känna sig för i klubben, och
Urban var nöjd med sin insats
under träningarna.

- Det gick hyfsat, med tanke
på att det var en helt nY omgiv-
ning, tycker Urban.

o Backe nöjd
Östers tränare Hans Backe

var i fall nöjd med vad han fått
sett av TG&IF:s oömme och tuf-
fe mittback.

- Jag har naturligtvis sett
Urban i seriespelet i år, och ha-
de redan bildat mig en uPPfatt-
ning om honom. De intrYcken
förstärktes under de här trä-
ningspassen, säger Backe till
FT/VB-sporten.

- Vi i Oster behöver förstär-
ka vårt försvar inför det all-
svenska spelet 1990, inte minst
med tanke på det tuffa seriePro-
gram som väntar i och med Sve-
riges VM-spel. Det ser ut att bli
matcher två dagar i veckan un-
der våren och hösten, och då
behöver vi förstärka sPelartruP-
pen.

. - Urban är rätt spelartyp för
oss. Han är fysiskt stark och har
en aggressiv spelstil. Han är

oo

Urban Westerberg dr ttllbaka i oardagen, som snr,ckare i'

Tidaholm. De ndnnaste dagarna hqr Urban mEcket att
tiinka på,, förutom ar-mertngsjrirnens placering. Urban har
erbjudits kontrakt i allsuenska Oster, men har iinnu r,nte
bestiimt si,g. Foto: Hasse Sundberg.

ung, 22 år, och fortfarande form-
bar. Han har eh acceptabel
snabbhet - kort sagt: han pas-
sar ossl

r Erbjödkontrakt
Backe och övriga i Österled-

ningen var så nöjda med vad de
fått se, att de erbjöd Urban kon-
trakt direkt.

Ett tvåårigt A-lagskontrakt
med allt vad därtill hör.

- Han kan mycket väl ta en
plats i vårt allsvenska lag 1990
anser Backe.

Urban Westerberg har såle-
des mycket att tänka på, när han
nu återvänt till vardagen som
snickare i Tidaholm.

På söndag ska Urban lämna
besked till såvål Oster som
TG&IF. Än vet han inte hur han
ska göra.

- Öster Verkade vara en bra
klubb, tycker lJrban, med
många spelare i min ålder. Visst
är det smickrande och lockan-
de, men...

- Det blir en riktigt omställ-
ning ock-så. Att låmna allt och
flytta till en ny miljö. BYta jobb
och så.

- Vi får se. Jag har fått betän-
ketid och den ämnar jag utnYtt-
ja. På söndag lämnar jag besked
hur jag ska göra.

Klart är i alla fall att Uiban,
OM han flyttar till Växjö, siktar
på allsvenskt spel. Det är för
inte h,arva iB-laget han åker dit'

- Aker jag, då blir det en sats-
ning på AJaget. Jag trorjag har
en bra chans att ta en Plats, tYc-
ker Urban.

, BÖRJB ANDERSSON
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o Kinnarp/Slutarp

Intress eföreningfö,

Niistan hela arbetsgrappen sonx jobbar för ett enat Fröki.nd sarnlad. p& Kinnarps: Assor
Karlsson, Anders Pryssander, Soen-Olof Johansson, Bengt Samuelsson, Christer Angri-
rner, Tord Torstensson, Jarl Andersson, Lena Persson, Britt-Marie Persson, Lcingstfram
Bengt Johansson.

Tisdagen den 14 november 1989

Glada miner blev det
hos de anställda vid Kin-
narps AB når de i torsdags
bjöds på Röda Fjädern-
bakelse till morgonkaffet.

Det var personaiavdelningen'
som kläckt id6n om att bjuda de
anställda på bakelsen, samtidigt
som det görs en insats för Röda
fiäderkampanjen genom att en
krona från varje bakelse går dit.
Tliejerna vid kontoret lade en
slant för sin bakelse, pengar
som går till kampanjen.

Röda Fjådernkampanjen är
ett samarbete mellan Lions och
riksförbundet mot astma och al-
te.gi n-a och pågår nu för Ifullt. Kampanjen samlar i" I
pengar till forskningen mot ast- |
ma och allergi. I

Kanske är det fler företag i I
kommunen som nu slår två flu- |
gor i en sm4l bjuder personalen I

på en bakelse och gör en insats
för de närmare två rniljoner
svenskar som Iider av astma och
allergi.

MARITA WASS

Under hösten har en
arbetsgrupp inom Kin-
narp.och Slutarp jobbat
för att få till stånd en in-
tressefiirening i de båda
samhällena samt för de
orter som tidigare till-
hörde Frökinds kommun,
nåmligen Luttra, Vår-
kumla, Börstig och Bris-
mene.

I Slutarp har det i
många år funnits en sam-
hällsförening och så var
fallet tidigare i Kinnarp,
men den har varit vilande
under senare år. Tanken
på en gemensam intresse-
förening har funnits un-
der en Iängre tid, men det
var i samband med vårens
stormöte i Lokal Frökind
med bl.a. ansvariga för
Falköpings kommun som
tankarna omsattes i hand-
ling.

Under hösten har förslag till
stadgar för intresseföreningen
utarbetats och dessutom har i
dagarna tagits fram en enkät
som den 21 november ska skic-
kas ut till hushållen. Svar på
enkäten ska lämnas i för ända-
målet utplacerade lådor i buti-
kerna Samuelssons i Slutarp,
Centrum-Livs i Kinnarp, bank
och post i Kinnarp, samt hos
Stures Ur i Brismene. Enkäts-
varen ska lämnas senast 1 dec.

och bland svaren lottas fem Pen-
ninglotter ut. Vinnarna kommer
att delges genom annons i FT
den 7 dec.

Avsikten är att intressefören-
ingen ska tillvarata de boendes
intressen gentemot bl.a. mYn-
digheter och ska vara politiskt.
och religiöst oberoende. I enkä- t

ten frågar arbetsgruppen bl.a..
vad föreningen ska jobba med
för frågor och det finns olika
kryssalternativ att fylla i. Dess-
utom undrar man om namnet
Frökinds intresseförening är
bra eller om det finns andra för-
slag på namn.

Missa alltså inte att fylla i en-
käten och tycka till om inrresse-
förening för de boende i denna
del av kommunen.

Rödakorset
i Kinneved anordnar på tisdag
kväll syauktion i Lokal Frökind.
På programmet står även mu-
sikunderhållning.

I(amTranjbaketse
till wuorgonkaffet

*''r-'l''): 
"'.

.'t,;'#il rEii iri #.d
Ntirm,are 650 Röda fjiidernbakelser gick &t som smiilt smör
i..solsken niir Kinnarps i torsrlags bSAd sna anstcillda på
Iiickerhetenta. (Foto: Dan N ilsson)
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Den högsta förslagsbelöningen någonsin uid Kinnarps kontorsmöbler 29.160 kronor ut-
delailes i torsdags. Fr.o. företagets VD Henry Jarlsson som delad,e ut belöningarna (sit-
tande) Lars Fröhltn, Staffan Johansson, Jan Johansson, Johnng Larsson, Eua Akerblom
och Lena Wiggtns. (Foto: Dan Nilsson).

Stti rsta fd rslagsb elöningen
utdelad hos Kinnarps

Den hittills förslags-
belöningen vid Kinnarps
kontörmöbler i Kinnarp
utdelades i torsdags. Staf-
fan Johansson fick 29.160
kronor för sitt förslag. Det
var sex av de anställda vid
fabriken som lämnat in
förslag på förbättringar i
produktionen eller arbets-
miljön som då belönades.

Henry Jarlsson, företagets
VD delade ut belöningarna i
form av pengar eller presenter
och en blcmbukett. Fyra gånger
om året belönas de som lämnat
in bra förslag.

o Förslagsbelöning
Det var för två år sedan som

Kinnarps kontorsmöbler inför-
de förslagsbelöningar, det inne-
bär att de anställda kan lämna
in förslag som på något sätt för-
bättrar produktionen, exemPel-
vis i miljö eller rationaliserings-

hänseende. Förslagsbelönings-
kommitt6n bedömer de inlåm-
nade förslagen efter fastställda
regler och poängsystem. Efter
det får den som lämnat in försla-
get del av den vinst som för-
bättringen innebär.

o Förslagen
Staffan Johansson arbetar vid

lackeringen på företaget och
hans förslag innebar en förenk-
ling av lackeringshromenten.
Ett förslag som belönades med
29.160 kronor.

Jan Johansson som också ar-
betar vid lackeringen hade läm-
nat in ett förslag som underlätta-
de rengöringen av materialet
innan det går vidare till lacke-
ringen. Hans förslag belönddes
med 900 kronor'

Vid skåpmonteringen arbetar
Johnny Larsson. En dag fick
han hoppa in På den stationen
där det spikas fast handtag På
ialusierna. När arbetsdagen var
äver hade han ont i handleder-

na. Så ska det inte behöva vara,
tänkte han och fick iddn om en
maskin som sätter fast handta-
gen, för detta fick han 900 kro-
nor.

Lars Fröhlin arbetar också
han på skåpmonteringen, fast
som truckförare. ifans försl.ag
förenklade transporten och sor-
teringen vid hans station. Detta
förslag belönades med 600 kro-
nor.

Eva Åkerblom och Lena Wig-
gins arbetar vid stolmontering-
en. I deras arbete fanns mo-
ment, där de tvingades vrida
kroppen i olämpliga ställningar.
Med sitt förslag har de fått en
höj och sänkbar arbetsbänk och
med arbetsredskapen samlade
på en sida. Ett förslag som belö-
nades med presenter.

- Man får en liten kick av
belöningarna. Det finns alltid
förbättringar att göra på en ar-
betsplats, menade den belöna-
de personalen.

MARITA WASS

litSllsr
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Tonsdagem den 3CI movemher

pendiet" ut för tionde detta i Skövde' tr år har Ove -
gången. mestadels_ - figurerat på rnitt-

slipendiet, in"rstiftat tåil l?lt-"t,t,-StTirp/slutanps divi-
å**^+ ^-. r ^__^*4 ,r;--;- sion VJag. Ove är slitstark ochqninnet av Leranart "sTji- ;ffiil;'#ä;ål Jråiåiää"Jitret" Kanlsson, populär ;-;-.;; _-__--_;.4-rL ai ' n . *--;-:; ldeliförsvaretävenornhantrivsfotbollsledare i rF K.F.l- 

] ffiil ;åäi*ä[4köping, tilldelas varje år ] l;il;;--s;;din fyuer tr? år i
två av komrnunens rnest |dece*b.. och gån andra året
lovande fotbollspetrare. i qå natunvetenskaplig linje på

Och nu har juryn för sti- Ällebe.rgsgvrnT."itl'-3-34h.?"..i

- N"j; det än frir tidigt, skolan
rnåste gå i första hand, det hade
blivit fön rnycket fotboll i Eifs-
borg.

o Serieseger!
y Killarna blir alltså kvafli Kin--
narp/Slutarp respektive IFK
F alköping. Och rnålsättningen
inför L990 råder det ingen tve-
kan om: Seriesegen. '

- Det måste det vara. Vi var
ju så nära i år. Visst blir det tufft
även nästa säsong, men truppen
är ju i stort sett intakt och vi sen
ut att få ett bra lag. Samrnan-
slagningen mellan Kinnarp oeFl
Slutarp tyckerjsg har gått öven
f,örväntan, de märks ju inte
minst på årets tabellplacering-
ar, tycker Ove. 4

Ove har också dubblerat i år,
han var en av stöttePelarna i
Kinnarp/SlutarPs seriesegran-
de juniorlag.

Nät Ouu inte tränar fotboll
elier läser läxor ägnar han sig

åt skytte i Kinneveds skYtteför-
eninq. främst då vintertid.

- 
"Fö"hoPP.tingsvis kan det

bli aktuellt att flytta till någon
klubb högre uPP i seriesYstemet
så småningom. n'ortfarande kan
rnan dock bli bättne På det mes-
ta och jag kornmer säkert att
utvecklas ytterligare även i divi-
sion V, såger Ove.

HÅKAN JOHANSSON

fi
.., rf

,*tst,
pendiet, i år eå 1500 kr;- i iT 

n:eit: ige'*"i"i I|f l'j}.':
motr, enats om reae års 3,1å'.,ftJ3å*å""r?-Xl"Jfri".jlf;i

3 j,ti:'

i-'i$
t..\.rt
rs. Ove .Iosef,sson, Kin- ]' inabbochharetthårligtrnålsin'

narp/Slutarps IF". ' ne.
o Andreas Sandim, [FK] r Fotbollochskolar aaKol)lfitg" I Foth"U.* och skolan, det är

- En positiv överrasflq-l vad sorn gäller just nu för å'rets

ning, säger de båda **6 båda Snöret-stipendiaten' Del-

*,, mun. visst hal ffii y; äil i.J#'TT*j"::$""*1'$:kånt till stipendiet, men ti"iur""nö.,lsso.
aldrig funderat över chan- ö". "l.r*frson har haft kon-
sen att få det, hkter med Tidaholrns G&IF,

En överraskning säger alltså och även spelat en testmatch
killanna själva, rnen deias insat- rned klubben. Nu blev det inget
ser på fotbollsplanen den gång- av med övengången, Ove har en
na såsongen har uppmärkiaÄ- skoltermin kvar och tnivs dess-
rnats på {ldra håll,-nedan finns utorn väldigt bra i Kinnarp/

mottagare: I ei.-*iar"arå"sen. Andreas än

anbud från klubhar i högre divi- , Slutarp.
Andreas har haft kontakten

rned trF Elfsborg' rnegr någon
övergång var egentligen aldrig
aktuell.

NIoÅ.RsuDANörd'etnusomdeförstasnöret.stipend't,sm'2!'elydesut.ochattmotta.
qarno d.& hette Feter u;;r;;;- ;h"F.ru"-sruÄ "n' 

iu"d"e 1989 års 2tiye.nfliatel :y^!",
Yirrää"T i"åt"-Lö;; ";;;;'ilr*i.;ä Fr..Ärets stipendiater" allts& det tiande paret t'

ordninqen hetet Oue.Ioselflsson, Kinnarplslut"te 6'öi 'in 
A'nd'reas Sandin' IFK Follcö-

ping. (-Foto: Don Ni'lsson)

\qq

överraslcning==

** tt**"*

sloner.



Elsa HaIl-
gren och
Soen An-
dersson in-
ledde mi.n-
nenas afton
i. Godtemp-
larg&rden
meil att be-
rtitta sina
tni,nnen
fr&n krigs-
åren.

Så rnirltus 
zsr:'-61

I(i,nno,rp.s:

ai 40-tulet KIilrtför
ttthyggrrad- Ett nytt krig har bru-

tit ut, rneddelade Per Al-
bin Hanssons stämma
från radion, en radio där
det var svårt att hitta rätt
station och där sändning-
en plötsligt kunde avbry-
tas. Minns ni?

Många gör det och det
år synd att inte få återupp:
liva de minnena, tyckte
Falköpings IOGT och
NTO Kinnarp och inbjöd
häromkvällen till en
40-talsafton. En anled-
ning var att beredskaps-
åren just nu flitigl stude-
ras i olika studiecirklar.

Minnen, föremål från krigs-
årren, slagdängor från krigsåren
och servering av äkta bönkaffe
bidrog till 40-talsatmosfären.

Sven Andersson från Kinnarp
inledde och berättade att han
väl kom ihåg dagen för krigsut-
brottet, I september 1939 då Per
Albin höll sitt tal. Sven gick i
läroverket i Falköping och när
affäien på Storgatan satte ut si-
na löpsedlar blev det en stor

folksamling framför dem.
- Den 9 april 1940 varjag på

biblioteket, då inrymt i Central-
skolan, och stämningen var än
mer ödesmättad. Tyskarna tå-
gade in i Danmark och Norge
och vi väntade att Sverige skulle
komma med i kriget.

Elsa Hallgren från Falköping
mindes också väl 9 april 1940,
då far och farbror gav sig ivåg
ut i fält.

Efter de båda följde flera min-
nen, om lantbrukare, som i ran-
soneringens namn upptåckte att
de hade mycket släktingar i
stan. om korvfabriken Diana i
Varnhem som blev riksbekant
för innehållet i sina konserv-
burkar men inte åkte fast för att
de innehöll måsar och kråkor
utan för att de sillgrisslor som
också fanns i dem var fridlysta,
om åren i fält vid norska grän-
sen, om kaffesurrogat, bm tran-
sittågen med mörklagda fönster
på väg till Norge och hur herrar
med armbindlar' och hakkors
steg ur dem och om de vita am-
bulanserna so'm kom från kri-
gets länder med utmärglade
människor.

Byggnadsnåmnden an-
tog vid sitt sammanträde
förslaget till detatjplan för
Kotarp 1:6, Kinnarp. Be-
slutet möjliggör en ut-
byggnad av Kinnarps AB,
bland annat ett 23 meter
högt höglager. Kinnarps
har möjlighet att bygga ut
till den planerade förbi-
farten.

Kinnarps har också fått bygg-
lov för om- och tillbyggnaden.
Inga erinringar har framförts
mot ändringen i detaljplanen.
Bland dem som yttrat sig är väg-
verket och länsstyrelsen.

o Aspängsparken
Nämnden antog vidare en

ändring av detaljplanen för-
Aspängparken och Drakarörs-
parken, som innebär att det inte
blir möjligt att inreda vind på

de fastigheter som byggs. Fas-
tigheterna skulle genom vinden
få en andra våning.

Anledningen till att byggnads-
nämnden stramaar till planbe-
stämmelserna är att nämndens
beslut om att 1,5-planshus inte
får byggas i området överkla-
gats.

En av de blivande tomtägarna
överklagade hos länsstyrelsen
och länsstyrelsen gav tillåtelse
att inreda vind. Byggnadsnämn-
den överklagar inte det beslut
utan ändrar istället detaljpla-
nen.

Även detta beslut kan över-
klagas men endast av sakägare,
d v s tomtägare. Den tidigare
klagande äger inte marken.
Genom detaljplaneändringen
garanterar byggnadsnämnden
att byggnaderna får en låg pro-
fil som ger utblickar för både
befintlig och tillkommande be-
byggelse och minimerar insyn.

S.L.

Iq81 t2- t I

Syföreninghjålpör
Slutarp,ky5kl, syförening, en

av dö fem i paste+btet, har vid
sin senaste sammankomst be-

.slutat att dela ut av auktionsrne-
del följande belopp nu till jul:

Sv. Kyrkans mission 2.000:-,
Lutherhjälpen under året
3.000:-, RIA i FalkOping
1.000: -, SKUT 500: -, Sjömans-
kyrkan i Göteborg 300:-, Göte-
borgs kyrkl Stadsmission 400:-.
Stockholms Stadsmission
400:-, IM 600:-, Flämsläit sam-
lqa4leLllqf, Folkhögsko-

lan i Hjo 600:-, Sveriges
Evangeliska Student- och gym-

- nasiströrelse 5@:-, Hjelmse-
rydsstiftelse 300:-, Kinneveds
kyrkas prydande 1.000:-, För-
samlingshemmets prydande
1.000:-, Kyrkans Ungdom i
Kinneveds . pastorat 5(X):-,
Barnmissionen på Filippinerna
1.000:-. Slutligen kan omnäm-
nas att syföreningen, som ge-
nom nytillskott nu har ett 20-tal
medlemmar. även bekostar tid-
ningar och blommor till Frö
kindsgården.



Torsdagen den 7 december 1989 4l
o

Arsfest hos l(inneveds slryttar
-89 ett suaeränt å,r

I fredags kväll var det årsfest i Kinne-
veds 

- skytteförening, en årsfest som
hölls gemensamt med Kinnarps sport-
skytteklubb.

140 personer hade samlats i Lokal
Frökind. Kvällen inleddes med stor
prisutdelning, innan det blev mat, en
paketauktion och dårefter dans.

Kinneveds skytteförening kan summera ett
nytt framgångsrikt å'r, klubben tillhör distriktets
alla främsta och även på riksnivå nådde man
framgångar.

Peter Ahl blev tia vid junior-SM i fältskytte,
den förste i föreningens historia som fått en
SM-plakett, Laget med Peter, Joakim Carlsson
och Kjell Josefsson belade sjunde plats. I ban-
skytte blev Kinneved 28:a bland 90 lag.

Vid skol:DM i banskytte tog Maria Dahlälv
guld och Mats Fällström silver och Maria blev
även silvermedaljör vid förbundsmästerskapet i
korthållsskytte.

o Kretsdominans
På luftgevärssidan tog Helena Karlsson och

Martin Thor silver vid skol-DMoch i förbundstäv-
lingen för luftgevär blev det två klassegrar för
Kinneved genom Helen Karlsson i Lll och Ma-
ria Dahlälv i L13. Kinneved dominerade också
tqtalt vid ki'etsen mästerskapstävlingar. Av de
tolv medaljer som delades ut bärgade klubben
nio.

Det var bara några av de punkter ordförande
Karl-Gustav Ahl tog upp vid en liten sammanfatt-
ning av säsongen.

Två skyttar tilldelades ett extra pris, en vacker
skåI, för sinä mycket fina insatser under 1989.
Det gick på juniorsidan till Maria Dahlälv, främst
för en rad segrar i olika fältskyttetävlingar.

Den andra skålen gick till Peter Ahl, som bland
annat tog hem den första SM-medlajen i förening-
ens historia.

Ulf Stensbys vandringspris: l) Karl- GustafAhl. platsiff-
ra 7.

l90l års vpr: 1) K-G Ahl, 8? poång.
Br. LarsSon vpr: l) Martin Thor 98 p.
Bertil Engdahls vpr: l) Lars Göranison 135 p.
Frökinds GDV:s vpr: l) Muia lahiatv, taZ p.
Onsdagstävingen: l) Peter Ahl 631 p, Z) K-d Ahl 62?.
Anna- Karins och ftosmaries vpr: I ) Maria Dahlälv l4g p.

Korthåll
22 long-pokalen: f) K-G Ahl f4l, 2) Martin Thor. 140.

3) Peter Ahl 139.
Ungdomsförbundets vpr: l) Helena Karlsson 94 p.
Stållningspokalen: l) Per Brisbo 129 p.
George Johansson vpr: l) Jokaim Carlsson lgln.
Bobabos vpr: l) Martin Thor 153 p.
Fältskyttepokalen: 1) Maria Dahlåilv ?6 träff. 2) Hans

Peter Ahl och Maria Dalilöla ör tuå, au Kinne-
oeds absolut bcista sl+yttar oeh de tilldelad,es
e^tt ertra -uppmuntringspris oid föreningens
&rlfest i fred.ags. (Foto: Niklas Gustaossån)

Ola och Joakims vpr: 1) Peter Ahl 125 p.
Poångtåvling klass Kll-Kl: 1) Maria Dahlälv 555 p.
Poän91ävling klass K2-Kvet: I ) Joakim Winggren 25i p.
Damemas skånkta: l) K-G Ahl 47 p, 2) Per-Ola Berglund

46, 3) Ove Josefsson 45, 4) Maria Dahlälv 45. 5) perBrisbo 45.
Skyttemärken:
Riksmedalj i silver: Per Brisbo, Peter Ahl.
Juniorslqrttemärke:
Guld: Tomas Johansson, Martin Thor, Mattias Lagesson.
Silver: Linda Gunnarsson.
Brons: Mikael Gmnarsson, Linda Gunnarsson. Jimmv

Lindroth, Helena Karlsson.
' Korthållskyttemärken:

Guld: Peter Ahl, Per Brisbo.
Silver: Ove Josefsson.
Brons: Per-Ola Berglund, Joakim Carlsson, Kjell Josefs-

son. Lrys-Äke Brodd.
Guld med tre stjårnor: Maria Dahlälv.
Guld med två stjårnor: Mariin Thor..
Guld med en stjårna: Fredrik Öst, Helena Karlsson.
Guldmärke: Jimmy Lindroth, Tomas Johansson, Linda

Gunnarsson.
Silvermärke: Mikael Gunnrsson.

Kinnarps SSK
Jaktstig: l) Åke Johansson 100 poäng.
Skeet: 1) Gunde Johansson 46 n.
Skeet, jun. l) Magnus OskussLn 4l p.
Rå(iur: l) Bengt Äkesson 88 p.
Gris: 1) 

^Göte 
Lindgren 359 p.

Alg: 1) Äke Johansson 96 p.
Sammanlagt båste skytt 1989: Åke Johansson 362 poäng.

Göransson 70, 3) Anders Hermansson 6?.
Berglunds vpr: 1) Maria Dahlälv 142 p.
Centerstigs vpr: l) Mria Dahlälv 120 p.
Skogaholms vpr: l) Claes Fällström 14? p.
Arne och Astrids vpr: 1) Per Brisbo 191 p.
C. Äkesson vpr: l) Maria Dahlälv 140 p, (unior), l) Hans

Göransson 124 p, (senior).
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forsdagen den 7 deeember 1989

I(önnarpstorget eller

! I d*r, södra delen av Kinnarps samhälle:
har uppstått ett litet handelscentrum som i
folkmun ibland kallas för "Nya Ullared".
Hår finns fem affårer mpd tyngdpunkten
lagd på det textila. '

Först på plats var Kinnarps Fabriksne'
derlag som startades av HenningAndersson
för fyrtio år sedan. Sedan har tillkommit
Kinnarps Lagerförsäljning AB, Skohuset,
Rosa Boden och Centrumblommor.

I mångt och mycket kompletterar affärer-
na varandra, man kan ekipera sig från topp

till tå och pryda sig och hemmet med diver-
se ögonfriijd. Sedan år det inte heller långt
till matservering, speceriaffär, kiosk, bil-
handel och dåckservice m m. Men vi har
denna gång begränsat oss till "Nya Ulla-
red".

Vem kan se skr,llnaden mellan sidenblomrnor och iikta
såd,ana? Margareth,a uisar upp en grupp au uardera.

Yem kan se Nu år det säsong för advents-
grupper och julgrupper och si-
denblommorna från Filippiner-
na är förvillande Iika levande
blommor. Den som inte tål dof-
ten av en äktajulros kan gärna
ha en konstgiord sådan, utan att
man mårker skillnaden.

skillnaden?
Första april i år öppna-

de Margaretha Johansson
affären "Centrumblom-
mor" i f d Arvidssons af-
fär.

Sortimentet är både levande
och konstgjorda blommor och
gröna krukväxter. Här finns
även eterneller, dekorations-
krukor och hängamplar i sorti-
mentet.

Kenneth Andersson och Ann-Britt Johansson uisar uör-
mande fotbeklöd,nad,er, kanske lömplig a j ulklappar?

. i'+*

Stig slutud,e
resu i skor...
Om man ekiperar sig

från "topp till tå", så kom-
mer man avslutningsvis
till "Skohuset" i Kinnarp.
Ägarna heter Stig och
Kenneth Andersson och
kommer från skostaden
Falkenberg.

I affären finns också butiks-
chefen Inga-Lill Classon och
Ann-Britt Johansson och det är
väl de båda sistnämrida som
kunderna mest träffar på.

Stig Andersson hade i många
år varit resande i skobranschen
och sökte sig en egen plats för
försäljning av skor och stövlar

m m. När han fann att det i Kin-
narp fanns en lagerförsäljning
av kläder tyckte han att det skul-
le passa att etablera sig här. Så
blev det då att han.i april 1977
kom till Kinnarp.

Att det är en lågprisbutik be-
tyder inte år det är låg kvalitd
på varorna, den är sarnma som
om man handlar i en citvbutik. i

Några finare skor tillverkas
knappast längre i Sverige utan
Stig och Kenneth får resa ut i
Europa för sina inköp. Detta
betyder att man även kan bedri-
va grossisthandel med skor
inom Sverige.
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JuJrosor i miirtgder

Mellan lagerförsålj-' * , *titiffiffiIffiLi;ti.*:,r,,to;* G..;,r i$ffilffitirffi,.:
ningen och skoafären lig-
ger ett t'osafärgat hus dår
Agneta Ivarsson har sin
presentshop, även kallad
Rosa boden.

Affären har funnits till i tio år
och man kanske funderar över
om det kan finnas efterfrågan
på så mycket blommor och pre-
sentartiklar som affären inne-
håller, men det är säkerligen
nödvändigt för oss människor
att ha blommor och pynt om-
kring oss och att ha presenter
att ge bort.

Sidenblommor med ett myc-
ket levande utseende, blom-.
krukor och små presentartiklai
finns i lager. Blommorna hartill-
verkats i Taiwan dår kunnandet
är stort. Det är den allt mer

ökande allergin mot vissa levan-
de blommor som gjort att efter-
frågan på konstgiorda sådana
har ökat.

Det är alltså inte bara "ung-
karlar" som behöver, vattnings-

Julrosor, julrosor, julrosor. Marianne Mann och Agnetha
Iuarsson bland julens blomsterprakt.
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fria blommor och gröna kruk-
växter utan alltfler institutioner
och offentliga lokaler som ibland
kan ha en dålig miljö för levande
blomm6r som ersätter dem med
konstgiorda sådana.

ao

Aldsta företaget
Den äldsta affärs- öveikast, frott6, mattvarp 'kan komma- ända från

rörelsen kring Kin- och mattrasor. Av det se- Amerika meda-n mattvar-

"a"ptt""g"t 
a"r ffin' nare går mygke-t på post- pen kommer från Egyp-

;;ö; nibrit sneae"- otdetlmen-landsing och ten' Som service åt väv-

i;,';"; ;i';tade s ro'r ilIåJ:,.1'.;lä**,ä häåX'i .ffi :.Tff:äTi;
fyrtio år sedan av iiff-.i" tå".pi"..f.r.*tr.t. bredd i ordning.
Henning ander',sson En stor t<una pa tyger är I sortimentet ingår nu
och det är nu hans "Erikshjälpen" ""T ,\:- a"." Ååå"t#r och nyu
dotterdotter Britt- Per in tvger för att sv klä- å.-i;;;is" #;mönster-
Marie Ebenhardt der 

-åt 
u-landtht"lP""; . r."t.r.i - rÅ" Engrand

s o m i n n e har fö reta- 
""å:;Sffiå'"',rä:5å J:il"!äH "d:T:""#":get. skärs upp i lämpliga oreq- heran

Här finns ett sortiment der och längder och tyger
av gardiner, sängkläder'

Julklappstips !
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Jag önskar alla
mina kunder

CODJI'L
och Gott Nytt År!

Silluerstrands
HerrffisGling

Kinnarp. Tel. 0S15/334 55



Frökind får intresse
förenilnrg? Enkät visar
på stort intresse
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Lena Persson, Tornmg Larsson, Bengt Sarnuelsson, Tord Torstensson och Kent .Gustarssson löser inkomna suar.
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Under hösten har en
arbetsgrupp Srbetat med
att söka bilda en intresse-
förening inom gamla Frö-
kinds kommun, Kinne-
ved, Luttra, Vårkumla,
Brismene och Börstigs
församlingar.

Samtliga hushåll inom
detta område har fått ett
flygblad med ett antal frå-
gor att besvara i detta
årende. Det finns en sam-
hällsförening i Slutarp
och har funnits en i Kin-
narp. Nu har samhällena
vuxit ihop och det kan va-
ra dags för en förening
som tillvaratager lite mer
vittomfattande intressen.

I måndags kväll var en Äu.'-
mitt6 ur arbetsgruppen samlad
för att sammanställa enkätsva-
ren. 79 svar hadeliommit in och
alla var intresserade att vara
med i en förening, 17 personer
var intresserade att deltaga ak-
tivt i föreningens verksamhet
och så gott som alla som svarat
hade kommunal bevakning som
en viktig fråga att arbeta med.

58 personer önskade störe
utbud på sport och kultur och
nästan lika många, 48 stycken
önskade att den tänkta före-
ningeh skulle kunna hjälpa en-
skilda medlemmar med kontak-
ten med kommunala myndig-
heter. Ungefär hälften av alla
enkätsvaren hade önskningar
om anordnandet av fester. akti-
viteter som loppmarknader

Bland önskemålen finns med
sådant som mera träd och bus-
kar till samhällena, !.y3ilgit_

stationen och att I'rökrnd rar
mer av skattepengarna. Det.
finns alltså många goda id6er attt
ta vara på om en förening kan
komma till stånd.

Så gott som alla som svarat
tyckte "Frökinds intressefören-
ing" var det rätta namnet på en
politiskt och religiöst oberoende
förening som det är tänkt att den
skall vara.

I nästa vecka möts hela ar-
betsgruppen som då får ta del
av de inkomna enkätsvaren.
Nästa steg i bildandet av "Frö_
kinds intresseförening" är att
utlysa ett offentligt möte en gång
rn på nyäret.

Bland de inlåmnade svaren

lottades fem penninglotter ut.
Vinnare blev Stig Fredriksson.
Bo Ivarsson, Anders pryssan-
der, Barbro Lundgreri pch
Bengt Georgsson som kan.häm-
ta sina lotter hos Samuelssons i
Slutarp eller hos Centrumlivs i
Kinnarp.

g*tt' a+*;t+ruii
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Tjuasturt på l
grötätandet

I Centrumkrykan i Kinnarp/
Slutarp kunde man inte vänta
till julaftonen med grötätandet,
utan tjuvstartade med grötfest
häromkvällen. Mötesledare var
skolevangelisten Eva Blad till-
sammans med sin make Len-
nart. De båda var duktiga att få
med mötesdeltagare i alla åldrar
i sång och tävlingar på lek. Mil-
jön i Centrumkyrkan är ljus och
ombonad, vilket ger en kropps-
lig och andlig närhet till varand-
ra. Med enkla men finurliga
medel kan trivsel skapas med
allvar och glädje om vartandra.

Visst tyngde risgrynsgröten
och smörgåsarna i magen, vilket
dock inte hindrade att några yt-
terligare tuggade i sig sega or-
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Birgitta, Elisabeth, Barbro, Inga och Lydia suarade för
att gröt, smörg&sar och kaff e fanns i tr'llriickliga miingder '" rtlti-m.

mar, yoghurt och annat, allt för det gudstjänst med medverkan
tävlingens skull. av sånggruppen "Evkaristi".

Den andra söndagen i advent Annandag jul är det sångguds-
följer söndagsskolans julfest och tjänst med predikan av Jan-Erik
den tredje söndagen i advent är llolm.


