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IOGT;NTO.kretsen:
r lJngdomen måste
få större svängrurn

Mötesordf. Suen And"ersson, KinnanTt, öoerliimrwr ordf,örandeklubban till omtsaldr l+,rets-
orilförand,en C-Il. Joselsson. (Foto: Gunrwr Suöril)

Carl Herman Josets-
son, Tidaholm, frck förny-
at förtroende som ord-
förande för nya arbets-
året, då Falköpings-Tida-
holms kretsorganisation
av IOGT-NTO var samlad
till årsmöte i lokal Frö-
kind. Kretsen har haft en
god verksamhef under det
arbbtsårsom förflutit. Ar-
betet är fördelat .på nio
IOGT-NTO-föreningar,
två UNF-föreningar och
två. juniorföreningar.
Kretsen har dock fått vid-
kännas en minskning vad
det gåller det sammanlag-
da medlemsantalet.

Medlemsrekryteringen blir
därför en viktig fråga, då det
gäller nya arbetsplanen.

"Karusellmötena" har varit
mycket välbesökta. De kommer
också att fortsätta men bör möj-
ligen alternera från kvällstid till
att också omfatta dagtid. Hol-
gersson, Tidaholm, värnade om
barnfamiljerna och fick inståim-
mande av Verner Granlund.
Vartofta, som också ansåg det
viktigl få med skolungdomen i
verksamheten.

- Vi blir gamla i våra vuxen-
föreningar och måste se till att
ungdomen får ett större sväng-
rum menade han. Holgersson
välkomnade också kretsens
medlemmar till kommande di-
striktsmöte i Tidaholrn i mars.

Vid styrelsevälet omvaldes
åven avgående ledamöter, sek-
reteraren Solveig Johansson
och kassören Tore Nordberg,
liksom överiga tjänstemän' Till
revisorer nyvaldes däremot As-
sar Leijon coh Per-Olof Fred-
riksson, Broddetorp.

Vid efterfölj ande .karusellmö-

te (sista omgången) lyckades
Falköping behålla sin stållning i
täten med sammanlagt 141 Po-
ång, tått fölit av BroddetorP
med 139 poäng. Ställningen blev
för övrigt: Mullsjö 135, KinnarP
126, Vartofta 107 och Tidaholm
103 poåing. Hur Falköping ligger
till inför distriktsfinalen jämfört
med andra lag i distriktet vet vi
i skrivande stund inte.

G,S-rd.



_.? Kinnarp/Slutarp

C enterriksdagsrnan pratade
jordhruk i Lokal Frökind

Direkt från omröstning-
en då fngvar Carlsson
blev statsminister kom
C-riksdagsmannen Len-
nart Brunander till lokal
Frökind på inbjudan av
Centerorg. i Börstig, Kin-
neved och Äsarp.

"En onödig regerings-
kris ligger nu förhopp-
ningsvis bakom oss" sade
Lennart Brunander in-
ledningsvis. Nu är det
nödvändigt att skapa rna-
joriteter fiir stora pro-
blemlösningar som t.ex.
jordbrukdets franrtid.

Tongångarna från jordbruks-
ministern har varit nedslående.
Centern kräver en jordbrukspo-
litik som tar tillvara möjligheter-
na av svenskajordbruk. Att sat-
sa på jordbrukdet år en god in-
vestering för samhället,

Den livsmedelspolitiska ar-
betsgruppens (LAG) förslag,
kooperationsutredningens tan-

kegångar, regeringens tolkning
av-GCTT och den dåliga lön-
samheten är orosmoln över den
svenske bonden.

Ser man På jordbruket På ett
annat sätt, som en säkerhet för
den svenske konsumenten att
kunna få bra livsmedel, som en
garanti för att Sverige i krissi-
tuationer har livsmedel, bevara-
re av ett öPPet'kulturlandskaP,
möjligheter att Producera stora

, energimängder På ett miljövän-
ligt sätt, borde den svenske bon-
dens framtid vara ljus.

Det svenska jordbruket har
också en viktig roll i att kunna
förse världens svåltande'med
livsmedel.

fgrsdag"el den 1 mars 1990

o Skallbrukas
Centerpartiets synsätt.är att

inte acceptera förslag som inne-
bär att stora arealer bra iord-
bruksmark läggs ner. Åkermar-
ken skall brukas, lantbrukarna
skall ha rimlig social och ekono-
misk standard livsmedeln skall
ha bra kvalit6.

Den livsmedelspolitik som
Eäuse dagens ljus i vår måste
enligt centerns slynpunkt till-'
fredsställa dessa krav. Detta in-
nebär att riksdagens beslut om
en ny livsmedelspolitik måste se
helt annorlunda ut än de förslag
som nu varit ute på remiss.

o Målsättning
Egentligen borde Sverige ha

en jorilbrukspolitik som rym-
mer en målsättning om livsme-
delsproduktion, en målsättning
om energiproduktion och en
målsättning om öppna landskap
och regional balans. Det skulle
innebära att denna jordbruks-
politik skulle ge lantbrukaren
möjlighet att bruka åkern och
dessutom ha en ekonomisk och
social standard som skapar
framtidstro. Vi behöver dess-
utom en livsmedelspolitik som
garqnterar konsumenten bra
livsmedel, med samma krav på
importerade som svenskodlade.
Att'satsa på det svenska jord-
bruket är att investera för fram-
tiden, sade Lennart Brunander
till sist i sitt anförande.

Leif Fi,lipsson ili,skuterar jordbraksfrå,gor med" LennartBntnand,er. t

Efter en kaffepaus fortsatte
sedan mötet med frågor från de
ca 50 närvarande lyssnarna, och

diskussion om aktuella jord-
bruks- och politiska fråg6r.

JOSEF JACOBSSON
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Lited.rygt200attK1lty'aWs.6il0anstiitldauarmedpå'festenochhjiilpteså'tattdelapå'
maten.- (F oto: Dan N ilsson)'
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Tillhyggnad för
åtta miljoner
invigd hos Kinnarps

- Härmed inviger jag
Kinnarps tillbyggda akti-
vitetshus.

VD Henry Jarlsson
klippte bandet vid den of-
feciella invigningen av
aktivitetshuset.

Åtta miljoner har det
kostat att få ett nytt kök,
ny matsal, fem nya utbild-
ningsalar och en ny före-
tagshälsovård.

Och i fredags var det
invigningfest med Mats
Ljung som "special gu-
esttt.

1976 byggde Kinnarps Kon-
torsmöbler ett qktivitetshus.
Den gången byggdes ett kök, en
mindre matsal och en idrotthall
med en simbassäng och utrym-
me för bordtennisbord. Kost-
naden var 2,6 miljoner.

- Hiirtned, int:iger jaq
Kinnarp s tillby gg da akttu t-
tetshus, .sade VD Henry
Jarlsson, och kltppte det
blågula bandet, son1, 'uqr
Wpsatt på, scenen i, en ans

utb ildning s alarna ; hör s aI en
Jarlsalen. (Foto: Dan NtIs-
son).

r Åttamiljoner
För ett år sedan inleddes en

om- och tillbyggnad. I fredags
var det invigningsfest för det
nya aktivitetshuset som har kos-
tat åtta miljoner.

- Ursprungligen hade vi
tänkt oss en något enklare till-
byggnad, men krav och utrust-
ning har tillkommit som vi ansåg
vårda pengarna, när vi åndå
byggde, förklarade VD Henrv
Jarlsson, som klippte det blågu-
la bandet.

Köket har nu blivit större så
att mat kan lagas av råvaror och
inte halvfabrikat. Matsalen har
också blivit större och en sär-
skild matsal för gästerna har
byggts.

Eh ny företagshälsovård har
byggts upp, med utrustning för
förebygande vård.

o Utbildning
- Huvudändamålet med till-

byggnaden var att öka kunska-

Kinnarps Kontorsmöblers
fader; Jad Andersson,
framför den nga Jarlsalen,
uppkallad.e efter honom och
sönerna. (Foto: Dan Nils-
son).

pen inom företaget, sade Henry
Jarlsson.

Fem salar står nu redo för
utbildning; både föY företagets
egen personal och försäljare.

- Så mycket som möjligt av
utbildningen ska förläggas här,
istället för att personalen skic-
kas iväg nånstans och får bo.på
hotell.

Lokalerna kan också använ-
das för fritidsaktiviteter. Avdel-
ningarna kan utnyttja lokalerna
för egan aktiviteter; idrott, stu-
diecirklar eller fester.

- Enda kravet är ait lokaler-
na och utrustningen sköts med
omdöme. Jag hoppas att vi alla
hjälps åt att se till att det inte
förekommer någon skadegörel-
se, sade Henry Jarlsson.

o Mats Ljung
De nya lokalerna är lite drygt

1.000 kvadratmeter. De drygt
200 inbjudna gästerna inom
företaget fick chans att se loka-
lerna vid tipspromenaden som
gick runt huset.

Invigningsfesten avslutades
med middag och den speciellt

- Kan det uara kryss, tro? Tipspromenaden som Dar en
guicletur rttnt de nga lol<alenta innehöll b&de frå,gor om
Kinnarps och allmiinna frå,gor. (Foto: Dan Nilsson).

inbjudne Mats Ljung, som gior-
de ett bejublat uppträdande.

Skaraborgskomikern bjöd på
några av sina mest välkända
sånger och historier. Han berät-
tade bland annat om hur det kan
vara att köpa hamburgare och
korv, når damen i kiosken tinar
upp maten i armhålorna..

YVONNE OLSSON

FYLLER I ÅNI
Det firar vi ined KANONPRISER

på FISK och TILLBEHÖR

Ir

HLA

KINNARPS
AKVARIEHÖRNA
FRÖKINDSGATAN, KINNARP

öPPet: Torsdag-fredag r'::'

vi 16.30-20.00,1örda910.00-14.00Här.finns
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o Falköping

l{u rnåste politikerna slå näven i
bordet!

- Nu måste politikerna
slå näven i bordet. och ta
sitt ansvar för hela kom-
munens framtid. Inte ba-
ra för centrumhandeln i
Falköpings tåtort.

Det säger Henry Jarls-
son, verkstållande direk-
tör för Kinnarps kontors-
möbler, apropå debatten
om externa handelseta-
bleringar.

i' Henry Jarlsson harthittills valt
latt ligga lågt i debatten om ut-
plVttning av handel till externa
Ilägen i Falköping. Debatten har
handlat om dagligvaru- och TV-
handel på Vilhelmsro samt etf
möbelvaruhus intill Motel Ålle-
berg.

Men när nu fullrnäktige bord_
lade frågan om att sälja tomt-
mark till Ica Hakon för en nv
dagligvaruhall på Vilhelmsro
kan Jarlsson inte tiga längre.
Och han skräder inte orden i
sitt angrepp på den politiska för-
sarölingen i Falköpings kom-
munfullmäktige. s

- Vill man ha en liten oan-
senlig by med dålig service, med
klen handel och med ett över-
huvudtaget stendött centrum då
år man på god väg att lyckas.
Det som håller på att hånda här.
är egentligen en katastrof, var-
ken mer eller mindre, säger
han.

' . o Förstårköpmännen
.Henry Jarlsson förstår köp-

männens oro inför de nya förut-
sättningar som kan komma att
gälla framöver. Handel i exter-
na lägen har hittills varit bann-
lysta i Falköping.

Men han kan inte förstå att
politikerna i fullmäktige sätter
lilthetstecken mellan köpmän-
nens intresse av handelsmono-
pol f<irlagt till centrum, och alla
kommuninvånares intrbsse av
utveckling på alla fronter.

- Handelföderhandel, verk-
samhet föder verksamhet och
framgång föder framgång. Inser
politikerna inte att det här är
början till ett större intresse för
Falköping, och början på en ut-
veckling för hela kommunen. så
måste man ta konsekvenserna
fullt ut.

S-förening
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- Förklara kommunen för
fridlyst område och ta upp inträ-
de till museet vid kommungrän-
sen, säger han.

o Inte lågga sigi
Henry Jarlsson är för fri eta-

blering, fri etablering på av poli-
tiker anvisade områden.
. Som Vilhelmsro, som Brogär-
det, som Sikagården och jom
Ällebergsläget. De enda upp-
gifter som enligt hans uppfät1-
ning är av politisk natur, är att
planlägga och anvisa olika om-
råden för olika ändamåI. Re-
striktioner av såljyta och att sät-
ta stopp efter en enda daglig-
varuhall, som i Ica-fallet, tillhör
inte de politiska uppgifterna.

- Det enda politikerna skall
ha synpunkter på därutöver,
vad gäller Vilhelmsro, är i vilken
takt och ordning olika intressen-
ter skall få kOpa tomt. Alla kanju inte bygga samtidigt, säger
han.

- Och hade jag varit i Ica:s
kläder skulle Falköping för
länge sedan varit ointressant.
Jag hade istället vänt mig nå-
Bonstans dit jag varit välkom-

o Längxe perspektiv
Henry Jarlsson anser att både

köpmän och ett antal politiker
ser alltför snävt på det reella
problemet. Framtiden bortom
1991.

- Nästa år klarar vi säkert.
men hur går det med år 2000 och
år 2010? Vi klarar idag att hålla
85 procent av köpkraften hem-
ma. Snöps utvecklingen nu kan
vi landa på 65 procent om tio år.
Har de som ropar högst' om
stopp för externa lägen verkli-
gen funderat på det?

Nej, finge Henry Jarlsson rå-
da skulle det nu tas snabba be-
s-lut om såväl Vilhelmsro- som
Ällebergsläget. Och dessa be-
slut skulle vara entydiga.

- Vi skall gripa tillfället, och
sägaiia till nya etableringar. De
olika företagen har råd att välja
bort Falköping, frågan är om
Falköping har råd att välja bort
de intressenter som nu finns.
avslutar han.

JÖRGEN GUSTAFSSON

oopa arslnot9
Frökinds s-förening har hållit

årsmöte i Slutarp. Till ordföran-
de för mötet valdes Allan Ahl-
qvist, Efter Hans Anderssons
avsägelse i styrelsen invaldes
Arne Karlsson till ordf. Till revi-
sor valdes Hans Andersson, Till
valberedningen valdes Roland
Adolfsson. I övrigt omval.

Till ledamot i Falköpings ar-
betarkommuns valberedning
för framtagande av nästa valse-
del utsågs Tord Palm. Birgit Ek
redogiorde,för verksamhets-
berättelsen för 1989. dår bl.a.
ingick en rundvandring i Kinn-
arp/Slutarp och besök på fri'tids-
gården.

Under verksamhetsåret har
Frökinds s-förening haft fyra
protokollförda möten. Styrelsen
har bl.a. samlats på biblioteket
i Lokal Frökind och noga gått
igenom kartor över den cery
trumbebyggelse som ska upp-
föras.
Synpunkter som vidarebefor-
drades till stadsarkitekskonto-
ret var lokaler till barnomsor-
gen, fritidslokaler och rninigolf-
bana. Gåst från arbetarkommu-
nen var Johan Olof Karlsson
som hade hälsningar med sig.

Livliga diskussioner om det
politiska läget fördes. Samtliga
mötesmedlemmar bjöds på kaf-
fe och smörgåstårta.



Tisdagen den 6 mars 1990

Ifinneved dominerade
kretsrnästerslrap en igen

De hiir ser ungdomarna frå.n Ki.nneueds Skgtteförening belade de ser föista platserna
i ungdomsklassen uid. kretsmiisterskapen i luftgeoörskgtte i helgen. Ft.o. Jimmg Lind-
roth, Marta Dahlölts, Martin Thor, Helena Carlsson, Mikael Gllnnarsson, Lind.a Gun'
ftrrsson. (Foto: Hå,kan Johansson)

I helgen stod Falkö-
pings Skyttegille som ar-
rangörer för kretsmåster-
skapen i luftgevärskytte.

I fredags avgiordes senior-,
junior- och veteranklasserna
och på lördagen var det ung-
domarnas tur, uppdelade på tre
klasser.

Som vanligt är man böjd att
såga dominerade Kinneveds
Skyiieförening. Ja, föreningen
la faktiskt beslag på alla titlar
utom en.

I finalen på seniorsidan segra-
de Kinneveds Per Brisbo som
sköt 357 poäng. Per var tvåa
bland senioerna i huvudskjut-
ningen, där varin klubbkompi-
sen Hans Göransson.

I veteranernas huvudskjut-, 
.

ning vann Falköpings Karl-Erik
Wahlström, han var trea i fina-
len. Kinneveds Joakim Carlsson
vann juniorprnas huvudskjut-
ning och var femma i finalen.

o Maria suverän
Ungdomarna var uppdelade

på klasserna L 11, L 13 och L
15 och de blev en Kinnevedstrio
som tog hem segrarna även där.

Suveräna Maria Dahlälvvann
L 13 och även finalen i ung-
domstävlingen med 397 poäng.
De sex första platserna i sam-
mandraget belades av skyttar
från Kinneved...

I de två andra klasserna blev
det.samma familj som tog hem
guldplaketterna. Mikael Gun-
narsson vann L 11 och storasys-
ter Linda Gunnarsson L 15.

Resultat:

VETERAN-SENIOR.JUNIOR:
Final: l) Per Brisbo, Kinneved, 35?

O lguld), 2) Hans Göransson, Kinne-
ved, 3118 (silver), 3) Karl-Erik Wahl-
ström, Falköping, 346 (silver), 4) Jan-
Olof Jannesson, Falköping, 342
(brons), 5) Joakim Carlsson, Kifineved,
33E (brons), 6) Perry Bergström, Falkö-
ping, 335 (brons), 7) Peter Ahl, Kinne-
ved, 33i|, 8) Jan Engström, Falköping,
331, 9) Mats Fällstr6m, Kinneved, 320.

Huvuds\iutning:
Veteran: l) Karl-Erik Wahlström,

Falköping, 177 p, 2) Allan Broström,
Falköping, 161, 3) Sven Johansson,
Falköping, 150.

Senior: l) Hans Göransson, Kinne-
ved, l7? p, 2) Per Brisbo, Kinneved,
175, 3) Peter Ahl, Kinneved, 172.

Junior: l) Joakim Carlsson, Kinne-
ved, 168 p,2) Per-Äke Svensson, Mull-
sjö; 168, 3) Mats Fällström, Kinneved,
16i|.

Lr5-Lt3-L11:
Final: 1) Maria Dahlålv, Kinneved,

498 + 200 : 398 p (guld), 2) Martin
Thor, Kinneved, 193 + 198 = 391 (sil-
ver), 3) Linda Gunnarsson, Kinneved,
195 + 196 = 391 (silver), 4) Mikael Gun-
narsson, Kimeved, 197 + f94 = 391
(brons), 5) Jimmy Lindroth, Kinneved,
192 + 196 = 388 (brons), 6) Helena
Karlsson, Kinneved, 196 + r92 = 388
(brons), 7) Anna Engström, Falköping,
191 + 196 = 387, 8) Jonas Grabinski,
Mullsjö, l9l + 195 = 386, 9) Magnus,
Gustavsson, Sörby-O, 195 + 191 = 386,.
l0) Mattias Bergström, Falköping, 194
+ 190 = 384.

Huvudskjutning:
. L 15: 1) Linda Gunnarsson, Kinne-
ved, 195 p, 2) Mrtin Thor, Kinneved,
193, 3) Samuel Filipsson, Mullsjö, 193.

L 13: 1) Maria Dahlälv, Kinneved,
f98 p, 2) Helena Karlsson, Kinneved,
196, 3) Jimmy Lindroth, Kinneved, 192.

L l1: 1) Mikael Gunnarsson, Kinne-
ved, 197 p, 2) Magnus Gustavsson, Sör-
bt'-O, 195, 3) Mattias Bergström, Falkö-
ping, 194.
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ev. uthyrning av vävstolar och -
den avgift man vill ha under ti-

kommittdn blev det omval. Väv-
stugeme-dlemmarna ofiFeicfJ
även i år att väva något våckert
till lotteri- resp. promenadvins:
ter, till vilken föreningen ger
materialet. Medlemsavgiften är
som tidigare 25 kr.

Styrelsen: Margit Andersson,
ordf. IngridKjäll6n, v.ordf. Ing-

Stgrelsen i Sörbg uriustugeförening fr u Beda Klingstedt,
DagnE Siluander, Ingrid Olsson., Cajsa Winroth. (Foto:
IriS Johansson).
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Kinneveds hembygds-
förening hade i tisdags
årsmöte i lokal Frökind.
Av årsredogörelsen fram-
grck det att medlemsahta-
let under året varit 316
personer vilket innebär
att föreningen är en av de
största inom kommunen.

Rune Lennartsson omvaldes
till ordf och styrelsen består
dessutom av Barbro Jarlsson,
Dagny Silvander och Rune
Alv6n. Nyvalda i styrelsen blev
Anders Eckerlid, Gun-Britt Fi-
lipsson och Gotthard Gunnars-
son eftersom Thomas Petters-
son, Erik Gustafsson och Assar
Karlsson avb<ijt omval.

Av årsredogörelsen framgick
även att man hade haft bussresa
till Visingsö, haft röjning vid
Slutarpsdösen och ett orkid6-
kärr inom socknen. Man har
arbetat för att återinföra post-
stationsnamnen Kinnarp och
Slutarp och undersöka möjlig-
heten att förvärva det gamla stå-
tionshuset i Kinnarp som är
"ofördärvat" av modernisering.

e Planerförl990
För år 1990 finns planer på

Erik Gustafsson och Assor Karlsson atstackades meilblom-
nxor &1) ordf Rune Lennartsson.

,torpvandringar, tipspromena-
der, bussresa och underhåll av
Slutarpsdösen m fl objekt. Man
söker även efter en lämplig slåt-
teräng att underhålla och kan
\anske finna en sådan i Axtorp.
Aven studiecirklar med ämnen
som faller inom hembygdsrörel-
sen diskuterades.

Efter kaffepaus var det dags

f_ör att titta på "Ruskaby skola"-
Aven om Ruskabys "fröken"
påstod att det var ett resande
teatersällskap från Göteborg
som stod för agerande var det
påfallande många bekanta an-
sikten bland skolbarnen. I varje
fall var det en trevlig och roande
föreställning.

JOSEF JACOBSSON

Nömndemansmor och ndmndeman öueruar eramen i Ruskabg skola.



74O medlemme,r
i damklubben

Kinnarps-Slutarps'IF:s dam-
klubb har under året haft 7 sam-
mankomster med studiebesök
och andra aktiviteter på pro-
grammet.

Verksamheten under året har
bestått av lotteriförsäljning, by-
tesmarknad och kaffeservering
vilket gjort det- möjligl att till
ungdomssektionen skänka
15.00: -.

Seriesegrande ungdomslag
förärades även med silversmyc-
ken vid avslutningsfesten. Med-
leinsantalet under 1989 var 140.

Styrelsen fdr 1990 består av:
Ordf Rita Skoog, v ordf Ruth
Johansson, sekr Monica Karls-
son, v sekr Yvonne Torstens-
son, kassör Boel Arnesson, v
kassör Gunnel Pettersson, stY-
relsesuppleanter Monika FrYs-
sander och Gullvi Ek, revisorer
Iris Johansson o.ch Margit Bris-
bo, rgvisorssuppl Barbro Wing-
gien, valberedning Inger Ek-
man.

,9c1o * 03-l]
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Annu ett
Ännu ett villainbrott har

giorts i Falköpings kommun.
Tidigt på fredagskvällen bröt
sig någon eller några in i en
villa.i Kinnarps samhålle ge-
nom att bryta upp ett fönster.

Huset har sedan ge-
nomsökts, men än så långe

o Kinnarp/Slutarp 

-rrittainbroltt
har endast en guldring raP-
porterats saknad. Huset har
stått obebott en tid. men för
tillfållet var det"bebott av
dottern i huset. Hon var bara
borta ett par timmar når- in-
brottstjqvarna passade på.

t17o'eJ- aÅ

- Kanske åker vi på
semester till England
eller Paris. Det säger
Marianne Engflahl i
Slutarp som i födelse-
.dagspresent fick en
trisslott, som utföll med
en vinst på 100.000 kro-
norav sin man Lennart.

Lennart beslutade att' ge
sin fru lotter istället för blom-
mor när hon fyllde år. Ett
klokt beslut kan sägas så här
i efterhand.

Marianne och Lennart var
ensamma hemma när det var
dags att skrapa lotten. När
det stod klart att den utfallit
med en storvinst, då stod
glädjen högt i tak. När sedan
släkt och vänner kom för att

gratulera Marianne på födel-
sedagen, var det svårt att
hålla vinsten hemlig. Alla vil-
le titta på den vinnande lot-
ten.

: Makarna Engdahl köper,
lotter som folk i allmänhet,
en lott då och då. Men någon
storvinst har det aldrig blivit
tidigare. Vinsten har Marian-

'' ne ännu inte fått i sin hand,
men den är på väg.

- Vi har redan det mesta,
säger Marianne. Något speci-
ellt står inte på önskelistan.

Men en semestervecka är
alltid något som lockar.

Den manlige bekant som
vi uppgav i tisdagstidningen
som köpt den vinnande triss-
lotten, det var ingen mindre
än Mariannes man.

MARITA WASS

f 'l?c- D r-/i
En födelsedagspresent som heter duga, det fick Marianne
Engd,ahl i Slutarp au sin pqn Lennart' En trtsslott som
utföll med uinst p& 100.000 kronor. (Foto: Kiell Caid'ahl)

l11c)

Arsmöte
Slutarps Samhällsförening tisdag 27 mars kl. 19.00 SIF-
lokalen Backagatan.
lirenden enligt stadgar, förslag om att lägga föreningen vi-
lande.

Kaffe serveras. Välkomna!
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Maria sexa i
rihsfinalen!

Maria Dahlälv, täv-
lande för Kinneveds
Skytteförening, kom på
en hedrande sjätte plats
när riksfrnalerl av ?0-ia-
den avgiordes i Fager-
sta i helgen. Vann gior-
de Roger Johansson
från Alvesta.

Maria som tåvlar i klassen
L13 hade som enda skarabor-
gare tagit sig till riksfinalen
vilket bara det är en bedrift.
Väl framme i finalen gick det
så att säga stolpe ut för Ma-
ria. Hon sköt en nia i första
omgången och ytterligare en
i den fiärde. Båda två var
ypperligt nära en tia. Maria
slutade på sjätte plats med
398 poäng. Därmed kvalifice- ,

rade hon sig inte till finalom- i

gången i riksfinalen dit de :

fem bästa gick. 
!

o 15 finalskyttar
15 luftgevärsskyttar hade

kvalificerat sig till riksfrnalen. i

Vann giorde alltså Roger Jo-
hansson från Alvesta som fi-
nalomgången inräknat sköt
499 poäng. Tvåa var Anna
Hedström, Delsbo-Bjuråker
och trea Jimmi Nilsson, Ned-
re Ullered.

Maria Dahliilo frå,n Kinne-
oeds skytteförening nåd.d.e
en meriterande sjcitteplats
uid riksfinalen i 7l-iaden.

Ilnio-öJ-åEr
Tungt för tr(innarp.SlutarP

på AJagsspel och de jobbar och
sliter bra, men rutin och stadga
saknas fortfarande, det behövs
fler matcher, konstaterar Bengt
Andersson i Kinnarp-SlutarP.

Hemmalaget jobbade som
sagt bra, men förmådde aldrig
föra spelet, det var Sil som vas-
kade fram de farliga chanserna.
. Ingen skall framhållas före de
övriga i hemmalaget.

Kinnarp-Slutarp B - Sil B
slutade 0-2.

Kinnarp-Slutarps IF har hi-
tills haft det motigt under förså-
songen.

I lördags blev det förlust mot
division VIJaget Sils IF på hem-
maplan. Gästerna vann med
4-0 (1-0).

- Vi har haft lite svårt att fylla
luckorna efter de killar som gått
till andra klubbar eller varvat
ner. Samtidigl är vi just nu gans-
ka skadedrabbade. En hel del
juniorer har därför fått prova

!?10 1',3 2o

KinnarpsYilla
eldhärjades

Riidd.ningsk&ren fick görahå,I t' taket för \tbekiimPabran-
den i uiilan p& Ltinsnwnsgatan. (Foto: Dan Ni'lsson')'

Ett bostadshus på Läns-
mansgatan i Kinnarp eldhårja-
des på måndagsförmiddagen.
Entigt potisdn har branden
uppsiått i husets pannrum och
sedan 'spritt sig, huvudsakli:
gen till övervåningen. &ädd-

ningskåren fick göra hål i taket
för att kunna bekåmpa elden.

Skadornas omfattning är
ännu inte helt klarlagda. Hu-
vudsakligen rör det sig om rök-
och vattenskador.

Polisrsnden
fi{;c,nl1.

";tl.

Någon teknisk undersök-
ning efter måndagens villa-
brand på Lånsmansgatan i
Kinnarp kommer troligen inte
att utföras. Polisens utredning
har klarlagt brandorsaken.
Enligt polisen har branden
uppstått genom att värmepan-
nans vädringslucka stått öp-
pen. Dessutom saknas dön
mellan pannrumoch lägenhet.



Nu skall rälsen rivd'öäpp
Till hösten skall rälsen

på järnvägen mellan Fal-
köping och Ulricehamn
rivas upp.

Och för den som vill sat-
sa på dressinturism har
snart sista tåget gått. l

Det är snart tre år sedan trafi-
ken lades ner på järnvägen mel-
lan Falköping och Ulricehamn.

Först försvann per:sontrafi-
'ken, och så småningom också
godstrafiken.

o Skall rivas upp
' . I ochmed atttrafikenupphört
upphör också underhållet av
banan.

Och efter tre års underhålls-
löst tillstånd kan Banverket riva
upp rälsen för att sälja den som

.skrot, och bjuda ut de eftertrak-
tade träsliprarna till hugade vil-
laägare.

Banverket har för avsikt att
riva upp rälsen med start i höst,'och man har därför förvarnat
hos kommuner, länsmyndig-
heter och andra intressenter om
detta.

- Det kanju hända att någon
kommun vill bevara någon bro

för c.ykeltrafik eller så, säger
Stig Oberg vid Falköpings ban-
distrikt.

o Cykelled
' Just för cykeltrafiken är ban-
vallen Falköping-Ulricehamn
högintressant.

I den utredning som Per Fo-
rendal gjort om ett Eko-museum
i Atradålen påpekas möjlighe-
ten att använda banvallen som
ett huvudstråk för cvkeltrafik
genom hela Ätradal,en. Eko-
museet är ett projekt som drivs
av Falköpings och Ulricehamns
kommuner i samarbete.

Tankar på att behålla rälsen,
och istället för renodlad cykel-
bana låta turister ta sig fram
med hjälp av cykeldressin har
också förts frani. Det bedöms
dock som svårare att genomfö-
ra, rälsen är idag inte helt intakt
på sträckan.

Falköpings turistdirektör Gil-
lis Hellberg har börjat arbeta
med frågan.

Sägas skall också att SJ i form
av sin fastighetsavdelning be-
håller kontrollen över banvallen
i den stund rälsen är uppriven.

o väg
. Tankar på att flytta en del av
riksväg 46 till banvallön har ock-

'så förts fram i debatten.
Det har då gällt den olycks-

drabbade sträckan mellan Alva-
red och Smårör.

Detta avfärdas dock av väg-
verkets projekteringschef Len-
nart Lindbom som orealistiskt.

- Vägsträckningen skulle bli
längre än den vi nu arbetar
med, och vi skulle också behöva
bygga en bro till.

- Det skulle bli dyrare, både
vad gäller själva vägbygget och
rent samhällsekonomiskt. Ju
längre väg desto högre bensin-
förbrukning, olycksrisk, miljö-
.påverkan och tidsåtgång, säger
han.

Lennart Lindbom har idag
inga förhoppningar om.att våg-
sträckan Alvared-Smårör rus-
tas upp före sekelskiftet, Om nu
inte vägverket få,r väsentligt
högre anslag.

o Kinnarp
Falköpings kommun har ock-

så erbjudits att utiryttja sin för-
köpsrätt vad gäller. Kinnarps
stationshus, med intilligande
marK,

JÖRGEN GUSTAFSSON

E.fter tre år utan underhå'll börjar Nloder Natur få. öoerta-
gät nwt jiirnl)iigsrcilsen mellan Fallsirping och Ulricehamn'
filt nAl/,en planeras den rta:as uW. (Foto: Dozr. Nilssozr.)
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Kinnarp/Slutarp

Började samla-
öppnade affär

Mariannes Prylbod i
Slutarp ryms på omkring
100 kvadratmeter. Av de
kvadratmetrarna är det
inte många tomma. I ta-
ket, längs väggarna. På
golvet, ja överallt trängs
antika och kuriosaföre-
må1.

- Vi har alltid varit intresse-
rad av antikviteter, säger Mari-
anne Engdahl när hon står bak-
om disken i affären som hon
drivit i tib år med assistans av
sin make Lennart. Runt om-
kring henne finns tavlor, pryd-
nadsmåI, möbler, köksgeråd,
och mycket mer.

- Just nu är det saker från
50-talet som är populärast och
många av \underna är ung-
domar, säger Marianne.

o Måssor
Marianne köper största delen

av sina varor på samlarmässor.
Varje år besöker hon och hen-

nes make Lennart omkring tio
mässor runt om i Västsverige.
På mässorna samlas många an-
tikvitetshandlare år från år och
många blir med tiden goda vän-
ner.

- Jag inriktar mig inte på
något speciellt, men har samlat
mycket kristall.

, r Affären
- Egentligen byggdes verk-

samheten upp långt innan jag
startade affären för tio år sedan.
Jag samlade redan då och till
slut hade jag samlat så mycket
att min dotter föreslog att jag
skulle öppna en butik.

- Jag.har inga speciella öp-
pettider, utan öppnar när kun-
derna kommer i och med attjag
bor precis bredvid.

Byggnaden där affären och
Lennarts verkstad inryms var
tidigare ett garage. I verkstaden
renoverar Lennart de möbler
som Marianne köpt för att sedan
sälja.

MARITA WASS

Högt och lå.7t, öuerallt finns det n&got. Htir sgns Martanne i sin butik. (Foto: $ell
CaidahD.

Torsdagen den 22 mar3 1990

- 
o Kinnarp /Slutarp 

-
Orn p-plats på Kinnem; t 7 90 -03'au

Miljöpartisten Krister Boh-
lund, Kinnarp, har motionerat
om trafiksituationen i samband
med fotbollsmatcher på Kinne-
mo i Kinnarp.

Gatu- och trafiknåmnden be-
handlade frågan vid sitt senaste
sammånträde. Nämnden beslöt
rekommendera Kinnarp/Slut-
arps IF att ta kontakt med Ban-
verket, för att få ta veikets mark
i anspråk för en tillfällig parke-
ringsplats vid behov.

Behovet lär uppstå vid 5-6 till-
fållen under säsongen 1990. Så
många publikknipande hemma-
matcher räknar föreningen

öpprr HUs-KvÄLL
onsd. 28 mars fr. kl. 19

i KINNEVEDS FÖR.
SAMLINGSHEM

Kvällens gäster: BIRGITTA
O. OLLE HJORTSTORP
som ger GLIMTAR FRÅN
LULEÅ STIFT.

Vi bödar sorn vanligt med
servering.
Varmt vålkomna från hela

pastoratet!
Församlingskåren

Mersmak, tr(innarP'SlutarP
Seger med 2-0 blev det för

Kinnarp-Slutarp i lördagens
bortamatch mot Götene IF:s
B-lag.

- Killarna giorde en bra
match och segersiffrorna kunde
blivit yttedigare något mål stör-
re, vi skapade en hel del chan-
ser, trots en halvdålig gräsPlan
som var ganska svårbemästrad,
berättar' Göran Andersson i
Kinnarp-SlutarP '

j Laget fick fYra återbud inför

I

I

matchen, men samtliga ersätta-
re skötte sig bra och högsta bety-
get går till bröderna Marcus och
Mattias Brisbo i backlinjen.

Peter Fredriksson gav Kinn-
arp-Slutaip ledningen med 1-0
i första halvlek och Tommy
Berglund fastställde slutresulta-
tet i den andra.

Kinnarp-Slutarp A-jun - Flo-
by 2-2. Mål KS: Gary Gezsti,
Fredrik Holmström,.

l91o -*\".j$,

med.
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Per.OIa helt
klarförTGfF

Per-Ola Westerberg,
25 år, år nu helt klar för
Tidaholms GIF. För-
handlingarna mellan
Per-Olas moderklubb
Kinnarps-Slutarps IF
och Tidaholms GIF ar
avslutade.

Övergången har skett
i bästa samfiirstånd, vil,
ket betyder att Per-Ola
spelar med i TGIF från
seriestarten. Som be-
kant har Per-Ola med-
verkat i TGIF-laget i
träningsmatcherna i
vår.

Storebror ersätter alltså lil-
lebror i TGlF-försvaret efter-
som Urban Westerberg i da-
garna blivit spelklar för all-
svenskarna från Växjö, ös-
ters IF.

Urban Westerberg kom
1987 från Kinnarps IF till Ti-
daholms GIF och i det kon-
trakt som upprättades mellan
dessa båda föreningarna
fanns inskrivet att Kinnarps
IF bl a skulle ha full insyn i
slutf'örhandlingen om Urban
Westerberg gick till annan
klubb.

o "Ärförvånad
- Jag har studerat kon-

traktet mellan TGIF och ös-
ter och jag är förvånad över
den ryktesspridning som
skett om de hc;ga övergångs-
summorna mellan de båda
föreningarna. Vad det här
handlar om är en mycket

Per-Ola Westerberg - nu
rir han helt klar för Tida-
hohns GIF. zq/E--qO.

human affär och TGIF har i
hög grad sett till Urbans bäs-
ta.

Det säger Kinnarps-Slu-
tarps IF:s ordf. Båsse Jo-
hansson till FT/VB-sporten.

Bengt "Blecka" Georgs-
son, som också deltagit i dis-
kussionerna med Tidaholms
GIF, vill med kraft demente-
ra ryktena om fantasisummor
vid den Westerbergska över-
gången till Öster.

- Närmanhörsnacketom
de stora summorna och se-
dari ser kontraktet och vad
som står i det, förstår man att
tidaholmsledarna är ledsna
över ryktesspridningen.

ffii"ffi
i klassen. Dör tiönor du tusentoPpot Fatf otl inte lalo



Ny förenirg vill ha t71a -a49

bidrag från kornrnunen
Frökinds intresseförening

som bildades för drygt en må-
nad sedan går nu till kommunen
och begär ett startbidrag på
4 000 kron-or.

Föreningens uppgift är att till-
varata Frökindsbornas intres-
sen. Ordförande år Bengt Sa-
muelsson.

Föreningen skall bevaka
kommunala frågor och aktivt
arbeta för ett större utbud i Frö-
kirid. Dessutom kommer sanno-
likt föreningen att överta skötsel
och bidrag när det gäller Frö-
kindsspåret.

I samband med bildandet ha-
de föreningen vissa kostnader
och vill därför ha bidrag från
kommunen.

Bland de projekt föreningen
skall arbeta för under 1990 är
nybyggnad av flerbostadshus,
tomter för enbostadshus i Kinn-

Kinneveds Kyrkokör
har hållit årsmöte i Försam-

lingshemmet. Av årsberättelsen
framgick att kören har 17 med-
lemmar och haft 30 körövningar
medverkat vid kyrkans högtider
tolv gånger, även i Vårkumla
vid gustjånst. Kören har besökt
Mössebergskyrkan och med-
verkat vid gudstjänst där liksom
i Centrumkyrkan i Kinnarp. Vid
Valborgsmässoelden i Axtorp
sjöngs vårsånger liksom på förs-
ta maj i Frökindsgården. Kristi
Himmelfårdsdag var det otte-
sång i Axtorp. Körens utflykts-
resa gick i år till Trollhättan och
västkusten sedan över och ut-
med Göta älv och till Gräfsnäs.

Anslag har mottagits från Kin-
neveds fösamlingmed 4 500 kro-
nor och från Vårkumla med 600
kronor. Kyrkokören inbjuder
till "Oppet hus" i Församlings-
hemmet den 25 april då Roland
Nilsson, Floby kommer att tala
om Rumänien.

Det blev omval av styrelsen:
Göran Andersson, ordf. Brita
Wilgotson, sekr. Bengt Kling-
stedt, kassör. Revisorer Berit
Samuelsson och Håkan Silvan-
der. Reseledare för körens ut-
flyktsresa Berit Samuelsson och
Tyra Leifler. Mötesordf. Sven
Andersson avslutade med ett
varmt tack till körledaren Mar,
gareta Thor.

Guds bud
u#r*""lliT:,',::'Tjl'*ä i fokus vid
::ii"xT;ffå:l*i,,ln',x pastoratsdag

arp, större lokaler för biblio-
teksfilialen, sporthallen i Frö-
kind och en bättre fritidsgård,
gärna i anslutning till sporthal-
len samt att tillsammans med
Hem och Skola lösa frågan om
Kinnarpselevernas skolgång på
högstadiet.

Vidare vill föreningen har en
utbyggnad av Frökindsspåret
till dubbel längd.

S.L.

BK-ståmmai Kinneved
Kinneveds'rödakorskrets ha,'

hållit lokalstämma i Kinneveds
församlingshem.

stroffonden 10 000 kronor, di-
striktets projekt i Zimbawe 2 000
kronor, blixtinsamling till ambu-
lanser till Libanon 5 000 kronor.
RK-insamlingen med bössor
gav 4 L32 kronor, handarbets-
auktionen inbringade 14 500
kronor.

Styrelsens sammansättning
har varit: ordf. Göran Anders-
son, v. ordf. Verna Lager-
strand, sdkr. Brita Wilgotsson.
kassör Gurli Sjöberg samt Val-
borg Clausson, Rut Persson,
Inga Niels6n, Inger Karlsson.
Barbro Hermansson, Barbro
Jarlsson, Arne Gustavsson, Val-
ter Gustavsson.

I tur att avgå omvaldes på tre
år: Gurli Sjöberg, Inga Niels6n,
Rut Persson och Barbro Her-
mansson. Till suppleanter om-
valdes Gun-Britt Filipsson,
Ann-Britt Karlsson, Torsten
Gustavsson, Tyra Leifler. Revi-
sorer:. Bengt Samuelsson, Karl-
Erik Torstensson.

Styrelsens förslag till stäm-
man om årets verksamhet blev
också stämmans beslut.

Nu ärdet dags igen
för SLUTARPS syförenings
FÖRSÄLJNING i KINNEVEDS
FÖRSAMLINGSHEM
tisd. 3 april kl. 18 (servering).
Därefter andakt före själva
försäljningen. Många lotteri-
er. Gåvor, gärna paket, motta-
ges tacksamt. DU hjälper vål
oss att hjälpa, som vanligt.
Varmt vålkommen!

Varje år omkring lucia brukar
Kinneveds pastorats alla förtro-
endevalda och anställda samlas
till personalfest. Planer har
länge funnits på att samla alla
även på våren men till en dag
av något annan karaktär. I sön-
dags, 5:e i Fastan, förverkliga-
des planerna. En pastoratsdag
till uppbyggelse och inspiration
hölls i Kinneveds kyrka och för-
samlingshem. Gästtalare var
prosten Harald Buch, förutva-
rande kyrkoherde i Bottnaryd,
numera bosatt i Jönköping. Han
förrättade först högmässoguds-
tjänst för en talrik menighet och
höll sen föredrag i församlings-
hemmet om det befriade folket.
Talaren framhöll särskilt 10
Guds buds stora betydelse ock-
så för vår tid som riktmärken.
råm.irken, som hindrar oss att
störta ned, som han uttryckte

Syförening delarut
Kinnarps kyrkliga syförening

med cirka 20 aktiva medlemmar
har nyligen vid sitt årsmöte i för-
samlingshemmet beslutat förde-
la auktionsmedel på följande
sätt: Stiftsgården Flämslätt får
2000 kr, Hjo Folkhögskola 1000
kr, IM 1000 kr (dårav 500 till
Vrigstadhemmet, som årets
konfirmander alltid besöker vid
sin studieresa), Sv. Kyrkans
Mission sammanlagt 3500 kr,
Lutherhjälpen sammanlagt
3500, RfA Falköping 1000, Sv.
Kyrkan i utlandet 500, Stock-
holms resp. Göteborgs Stads-
mission vardera 400 kr. Göte-
borgs kyrkl. sjömansvård 300
kr, Riksförbundet Kristen Fos-
tran, Vasaskolan i Göteborg
samt Hjelmserydsstiftelsen var-
dera 500 kr. Dessutom bekostar
syföreningen blommor och tid-
ningar för Frökindsgården.
Som ordf. i syföreningen om-
valdes prosten Uno Mårtensson
och som vice ordf. Gertrud Mår-
tensson. Kassör blev även i fort-
sättningen Ingrid Adamsson och
sekr. Brita ValgotSson. Syfören-
ingen kommer att bekosta den
länge emotsedda konstveiket i
trå av Eva Spångberg som skall
smycka fondväggen i försam-
lingsheinmet och som kommer
att invigas påskdagen av kon-
tratksprosten Martin Sand-
ström' !g4o-",v-o?

det, i laglöshetens avgrund.
Guds bud är uttryck för Guds
oändliga omsorg om sin Skapel-
se. Särskilt de värnlösa och sva-
ga i världen vill Gud skydda.

Pastoratsdag i denna for.gr är
tänkt att upprepas och iiästa
gång kommer den att hållas i
Börstigs församling.



Andra året för lffinn:iFiiö åtafetten
På fredagen arrangera- lag består av tolv skyttar som sammanlagt 120 skyttar var i fettenalltsåochtävlingeniärbli

de 
- 
Kinneveds Skytteför- avlöser varandra under kväl- elden i fredais, t"g";rr"" ,ra*li- en tradition, skyttarna trivs med

ening för andra året i rad t.":t:o,l 
- r .: , gen tio till anlalet] tävlingen.

Kinnarpsstaretten i rurt' ;;iJiät*i'"Tffiiå"iTi-Ti- =.3:',.:fi 'il."i":li1$:f,:: ffä'lll;,, ,) Kinneveds Skyuerör.gevärsskytte' , ra viktigaste är inte resultatet, ii-r"ppt.BärebergsSkytteforen- ening 234? poäng hp, 2) BårebergsKinnarpstafettens tävlings- det iir lii<a mygkeJ er.chans för ilg på andra plats var bara tre skyueförening 2J44, B) Falköpingsform är annorlunda' Tävlingen ohkaskvttarfråndelokalaklub- iäa.rg "rt... Trea kom Falkö- skynegille2302,4)KinnarpsMixt230t,börjar klockan arton på kvällen u.".r".irtrårrus och ha det trev- åings Skyttegille. 5) Mulsjö.s_kyrteförenins r29s, 6) Kin-

ä:J'i.:L1i,',ifååi:r)"fi:: ll*#:ä1t,ff:i;i:*,:i1"' '^A,,d..-å""i för Kinnarpssta- å"::tiåi g?T*1%lil*;;:ä;

,ri.i. ir::i

W.:
"iiii,rI;i;'
, ,i: r: l: ii:::

ffi

SfCen I SIKTE? I fredags uar det full fart i Kinnerseds Skgtteförenings lokaler nör Ki,nnårpstafetten auEjordes för
andra &ret i rad.. (Foto: Nilclos Gustaosson)

o Kinnarp/SlutarP It?ö-oit- o?

IOGTII]TO:

I{ur ser andrapå vår förening?
Kinnarps IOGT/NTO

avdelning hade till sitt se-
naste möte inbjudit några
gäster för att få veta hur
andra såg på just deras
förening. Syntes den utåt
överhuvudtaget och vad
hade man för uppfattning
om den?

Det finns föreningar av olika
slag. En del arbetar enbart med
syfte att inom föreningen öka
kun5kaperna i det som rör för-
eningen - andra med en grund-
inställning att informera en bre-
dare allmänhet om det som man
finner betydelsefullt och som
kan vara till gagn för flera.
IOGT/NTO arbetar för nYkter-
het inte bara inom de i förening-
en anslutna utan med avsikt att

minska alkoholförtäringen hos
måinniskorna i allmänhet?

Vad gör man då idag för den
goda sakens skull? I första hand
gäller frågan bara för IOGT/
NTO i Kinneved - arbetsmeto-
derna varierarju inom varje för-
ening. Det som framkom under
mötet var dock att föreningen
var ganska okänd * d.v.s. dess
verksamhet nådde knaPPast
utanför föreningen.

Föreningen, som idag huvud-
sakligast består av äldre, som
tillhört föreningen i årtionden,
gör inte mycket väsen av sig.
Gästerna under kvällen menade
att man borde besöka skolan
klassvis och tala om alkoholet
och dess inverkan på männi-
skorna, dels kolla och-prata med
folk utanför systembolaget och
framförallt arbeta för att få med,

unga föräldrar med barn och
från början låra dem att man
kan ha trevligt även utan rus-
drycker. Teaterstudibr m.m.
kanske kunde fånga intresset
hos åväl barn som ungdomar
och föräldrar.

I föreningens stadgar finns
också miljön med och att man
bör ta anvar för den' Det var
också något som engagerade de
närvarande och diskussionerna
blev långa. Vad kan man göra i
hemmen för att minska utsläP-
pet av farliga gifter är också
något som kan locka människor
till att arbeta ideellt - kanske
hela familjer. Att sortera bort
plastpåsar och annan mjukPlast
ur soppåsarna bör vara naturligt
för alla idag.

o Socialt ansvar
Om föreningen inte På länge

arbetat utåtriktat för sina syften
har man i alla fall kommit en bit
på väg genom att börja fundera
över verksamheten. Kanske
har man också fått nya id6er och
impulser genom att lyssna till
vad andra hade att säga om för-
eningen.

Vad föreningen dock iir b.ra
för år förstås att man i dess hägn
också har tillfälle till socialt liv'
att man får träffas och trivas och
att man har något av intresse för
sig. Något man inom KinnarPs
IOGT/NTO-avdelning gärna un-
derstryker. Att bli medlem i för-

eningen borde inte heller från
början hänga på om man är hel-
nykterist eller ej. Man borde väl
kunna vara medlem en tid utan
sådana krav och anpassa sig så
småningom för att bli fullvärdig
medlem. Något att tänka På?

IRIS JOHANSSON

w.t
Fredahl 2245, 9) FalkÖpings FBU 2214'

Individuella priser: Linus Johans-

son Kinneved, Fredrik Osth d:o, An-

ders Brolin Båreberg, Martin Thor
Kinneved, Tomas Johansson d:o, An-

na Engström Falköping, Jenny Sven's'

son Mirllsio, Ove Josefsson Kinnarps
Mixt, Kjeli Josefsson Kinneved, Niklas

Andersson Bäreberg, Birgitta Ahl Kin-
neved dam, Maria Dahlälv Kinneved;
Linda Johansson Mullsjö, Niklas An-

dersson SörbY-O, Våge Henriksson
trtredahl, Rickard Grabinski Mullsjö'
Erik Gustavsson Fkp-FBU, Karl Fäll'
strömd:o, Jörgen Johansson Fredahl'
Geore Alf .Fkp-FSU, ,Erik Arvidsson
d:o..ieif Andersson d:o, Jimmy Rylan-

dei Fredahl, Joakini Ahl d:ö'

VI BÄR FRAM VÅRA FASTESPARBÖSSOR

på PALMSÖNDAGEN vid följande gudstjänster i

KINNEUEI}S PASTORAI
KINNEVEDS KYRKA: 11 Mårtensson. Kyrktaxi.
VÅRKUMLA KYRKA: 14 fam.gtj, Mårtensson. Barnkören.

Utd. av Barnens Bibel.
BÖRSTIGS KYRKA: 19 Majhult. Kyrkokören.
BRISMENE KYRKA: 14 Majhult. Kvrkokören'

Det går också bra att låmna in bössan på past.exp.



Lördagen den 7.. ril 1990 o Kinnarp/Slutarp g
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Asas hiistgodis

Nu behöver de hästin-
tresserande bara åka tilt
Kinnarp fiir att köpa en
4y grimma eller sadel.
Äsa Martinsson, 18 å",
öppnade i måndags affä-
ren Asas hästgodis.

- Det finns många hästin-
tresserade i trakterna här om-
kring, så jag och min kille Tom-
my fick id6n att starta en hästaf-
fär. Här är nu resultatet, förkla-
.ar Åsa. som i måndags öppna-
de-sin affär.

Asa som själv är väldigt häst-
intresserad, vill börja lite lungt
med investeringarna och utöka
sortimentet efterhand när hon
arbetat upp en bra kundkrets.

- Det är dumt att ligga på för
stort lager. Jag tar däremot upp
beställningar på sadlar, .ia.
kavajer eller andra produkter
j.ag inte har i affären, förklarar
Asa.

- Hästsport är en ganska dyr
sport men jag ska försöka vara
så billig som möjligt. Det är alltid
roligare att handla om man får
mer för pengarna, fortsätter
hon.

Andra åretför
trfinnArpsstafetten

På fred4gen arrangera-
de Kinneveds Slrytteför-
ening lör andra året i rad
Kinnarpsstafetten i tuft-
gevärsskytte.
_Kinnarpstafettens tävlings_
form är annorlunda. Tävlingen
börjar klockan arton på kväiien
och sedan skjuter man i ett
sträck fram till midnatt. Varje

lag består av tolv skyttii-som
avlöser varandra under kväl-
lend lopp.
- Tävlingsformen år uppskat-

tad bland klubbarna och det all-
ra viktigaste är inte resultatet.
det är lika mycket en chans för
olika skyttar från de lokala klub-
barna att träffas och ha det trev-
ligt, berättar Karl-Gustaf Ahl i
Kinneveds Skytteförening.

ny affär i l(innurp
Asa tror att konkurrensen

från de kringliggande städerna
inte är speciellt stor, men hon
kommer att kontakta alla rid-
skolor i Falbygden för att pre-
sentera sig själv och sina varor.

Åsa Martinsson provade på
arbetslivet direkt efter grund-
skolan. Hon arbetade en korta-
re tid på Guldfisken Zoo i Falkö-
pinginnan hon började på Kinn-
arps. Där arbetar hon fortfaran-
de som tapetsör och 3pikar fast
tyg på stolsryggar. Hon har nu-
mera gått ner till halvtid för att
kunna bedriva sin affår under
eftermiddagarna.

CAMILLA SJÖSTRAND

Sammanlagt 120 skvttar var i
elden i fredags, lagen var nämli-
gen tio till antalet.

Det blev till slut hemmalaget
som vann, men detta mycket
knappt. Bärebergs Skyttefbren_
ing på andra plats var bara tre
poäng efter. Trea kom Falkö_
pings Skyttegille.

Andra året för Kinnarpssta-

Asrr Martinsson öppnade
Kinnarp, Asas hiistgodis.

i må.ndags en hristsportaffiir i
(Foto: Dan Nilsson)

fetten alltså och tävlingen lär bli
en tradition, skyttarna trivs med
+Ä..1i- ^^-ldvrrrrtssf r. b/q_q0.

Resultat:
Lagtåvling: 1) Kinneveds Skytt€för-

ening 234? poäng hp, 2) Bärebergs
Skytteförening 2344, 3) Falköpings
Skyttegille 2302, 4) Kinnarps Mixt 2301,
5) Mullsjö Skytteförening 2295, 6) Kin-
neveds Skf damlag 2289, 7) Sörby-

_Oqgnsbslgs Skytteförening 2270, A)

Fredahl 2245..9) Falköping; FBU 2224.
Individuella priser: Linus Johans-

son Kinneved, Fredrik Osth d:o, An-
ders Brolin Båreberg, Martin Thor
Kinneved, Tomas Johansson d:o, An-
na Engström Falköping, Jenny Svens-
son Mullsjö, Ove Josefsson Kinnarps
Mixt, Kjell Josefsson Kinneved, Niklas
Andersson Bäreberg, Birgitta Ahl Kin-
neved dam, Maria Dahlälv Kinneved,
Linda Johansson Mullsjö, Niklas An-
dersson Sörby-O, Våge Henriksson
Fredahl, Rickard Grabinski Mullsjö,
Erik Gustavsson Fkp-FBU, Karl Fäll-

i ström d:o, Jörgen Johansson Fredahl,
i Georg .Alf ,Fkp-FBU, Erik Arvidsson

d:o,Leif Andersson d:o. Jimmv Rvlan-
där Fredahl, Jbakini airl d,,i.' '-

ii".. ' .. ..':.:.t'iffil ' ,'.

SEQER I SIKTET I fred,ags uar det full fart i Kinneueds Skytteförenings lokaler nar Kinnarpstafetten augjoriles förandra å.ret i rad. (Foto: Nilclos Gustausson)



Seriesegrare iir t:i allihop. Kinneoeils skgtteföreninS ha4g ilenna g&nga siisongen fgra
lag som oa.nn sin serie i luftgeuiir. Sittande fr.u Fredrik Östh, Jirnrng Lindroth-, Helöna
Karlsson, Mikael G1!,nnarsson, Andreas Aloön, St&ende fr.u Anilreas Silrsaniler, Linila
Gunnnrsson, Tomas Johansson, Marta Dahliilu, Martin Thor. Annica Malmros saknas.

Huvuds\iutning L lb: l) Lindä Gun_
narsson 199 poäng;2) Maria Dahlälv
-1.99; 

3) Jimmy f,indroth 196; 4) Fredrik
Osth 195; 5) Tomas Johansson 195.

Huvudskjutning L 12: l) Ilelena
Karlsson 196 poång; 2) Mikael Gun-
narsson 195;3) Andreas Silvander 194:
4) Henrik Johansson l8S; 5) Andreas
Alvdn 185.

FAMILJELAGTÄVLING:
Final division l: l) Fam. Sten Carls-

son 891+437=1328 poång.
Huvudskjutning: 1) Fam. Sten

Culsson 891 poåing; 2) Fam. K-G Ahl
882; 3) Fam. Centerstig-Fållström 828.

Final division 2: l) Fam. Johans-
son-Dahlälv 87?+442= lJ19 poåing.

Huvuds\iutning: l) Fam. Johans-
mn-Dahlälv 877 poäng: 2) Fam. Jonny
Gunnarsson 874; 3) Fam. Ekström-
Brodd 870.

Familjetåvling individuellt: l) Jim-
my Lindroth 150+149=299 poäng.
KANONTAVLINGEN:

Klass L ll-L l5:1) Tomas Johans-
son 299 poäng; 2) Maria Dahlälv 296;
3) Fredrik Osth 295; 4) Helena Karlsson
295: 5) Martin Thor 294.

Klass L l7-Lvet: l) Per Brisbo-266
poäng; 2) Hans Göransson 262; 3) Peter
Ahl 256; 4) Lennarth Blom 251; 5) Ove
Josefsson 238.
Stållning efter 2 år:

'Klass L ll-L 15: 1) l) Maria Dah-
lälv 18 poäng; 2) Tomas Johansson 14;
3) Helena Karlsson ll;..4) Linda Gun-
narsson 10; 5) Fredrik Osth 6.

Klass L l7-Lvet: l) Per Brisbo l0
poåing; 2) Claes Åkesson 10; 3) Lars
Görmsson l0; 4) Ove Josefsson 9; 5)
Hans Göransson 8.

- Luftgevårs-cup stående: 1) Claes
Äkesson, 2) Per Brisbo, 3) Hans Gö-
ransson,

Luftgevårs-Cup sittande: l) Jimmy
l,.indroth, 2) Mria Dahlälv, 3) Fredrik
Osth.
Luftgevårsmårken sittande med
stöd:

Guld rned 3 stjärnor: Martin Thor,
Helena Karlsson, Fredrik. Östh.

Guld med 2 s{iärnor: Tomas Johans-
son,.Lhus Johansson, Linda Gunnars-
so4,: Andreas Silvander.

Guld med I stjårna: Mikael Gun-
narsson, Tomas Johansson,

Guld: Andreas Alv6n, Annicka
Malmros. Sören Karlsson.

Silver: Johan Brodd; Daniel Atv6n,
Daniel Pryssander, Annicka Malruos,
Sören Karlsson, Marcus Fagersson,
Miriam Fagersson, Louise Torgnys-
dotter.

Brons: Klas Samuelsson, Rickard
Oskarsson, Henrik Johansson, Daniel
Gustavsson, Andreas Gustavsson, Joa-
kim Gusta{Sson, Lars Samuelsson,
Freddie Olausson, Björn Davidsson,
David Molin, Miriam Fagersson, Jimmi
Karlsson, Ove Törnvall, Louise Torg-
nysdoiter.
Luftgevårsmårken sittande utan
stöd: i

Guld: Martin Thor, Tomas Johans-
son.

Silver: Linda Gunnarsson
Brons: Sören Karlsson, Linda Gun-

narsson,
Luftgevårsmårken stående:

Lågre årtalsmårke i silver: Anders
Hermansson.

Påbyggnadsmårke:
Guld: Tomas Hector, Per Brisbo,

Peter Ahl, Ove Josefsson.
Silver: Joakim Carlsson.
Brons: Kjell _ Josefsson, Per-Ola

Berglund, Lars-Ake Brodd.
Grundrnårke:

Guld: Äke Johansson, Benny Olaus-
son,

Brons: Mats Fåi'llström, Pentti Haa-
ga, Niklas Ahl.
Kinneveds seriesegrare:

Div. I Lll: Mikael Gunnarsson.
Andreas Silvander, Andreas Alv6n.

Div. I L13: Maria Dahlälv, Jimmy
Lindroth, Helena Karlsson.

Div. 2 L 13: Fredrik Östh, Linus Jo-
hansson, Annicka Malmros.

Div. I L15R: Martin Thor, Linda
Gunnarsson, Tomas Johansson.

se$rar för tr(innardft;rt?Tp i trfinnarp/slurarp förlorade
Kinnarp/Slutarps damlag har - Vi giorde bra första halvlek r

i veckan spelat två mat;her. I uaggåärt"r*rJ;;';;'iil Kinnarp/Slutarp tränings- halvleken. En halvlek som do-
Mullsjöstod-ftirmotståndetiden 

"a-iårfi". f-,.ärf"ltrfi 
"räf- 

matchaileihelgenmotGällstads minerades av Gällstad.
första matchen och den vann vakten Jor.fi; öä;å';;;;il; , IF. Gästerna visade sig vara ett - I den andra jämnade vi ut
Kinnarp/slutarpmed2-0(1-0) motTid;h;i;;"h;ilI;il;-tbdl starkt och iämnt lag och gick spelet. Tycker ati vi kämpade
eftermålavAnåtteHellmanoch a""tiu H"ir-"il;;;;'ffi;"1 segrande ur striden med -4-1. biaochfrckocksåspeletatifun-
Sofia ,Jarlsson. I den andra w;Jil;;. Siffror som lagledaren i Kinn- gera bra emellanåt men som
matchenhademanattmötalFK Vtåten Åät Tidaholm som för arp/Slutarp Bengt Andersson sagt, de var mycket duktiga,
ridahorm och även här brevdet ö";ut;;;;;;;1;r,!_ona;i!: I *"iBJTJX1?,"1äiltll,l -_ svgutaae Bengt Andersson.
seger. Denna gång med 4-l sörjJes av Anette Hellman 2. i .-. IJe var ett.strå vassare sä Kinnarp/SlutarpB-Gällstad
(3-0) efter bra slpellrämst i den carina To.rtu;;;;; ."äö""il1i visst vann de rättvist men kan- 5- 1, Kinnarp/Slutarp c - Fal-
förståharvrekeir. .,,,, .: r"riÅ""-l1il:;i:ä -l *å,ff#&fl1#å:flå,Hå"i; 

Si#lå,x,1""_,;,?uåTöifi
Tommy Berglund i den första O-2. i,t;le>_oy* 1V

Avslutning för t"/u-QQ'''

trfinneyeds skyttar
I fredags var det säsongsav-

slutning för Kinneveds fram-
gångsrika luftgevärsskyttar. Ett
stort. antal medlemmar hade
samlats i klubbhuset för att vara
med om en stor prisutdelning.

MÄSTERSKAP I99O;
Final sittande: l) Maria Dahlälv

199+198=397 poiäng; 2) Fredrik östh
195+198=393; 3) Tomas Johansson
195+197=392: 4) Jimmy . Lindroth
196+196=392: 5). Mikael Gunnarsson
r95+196:391.

Final stående: l) per Brisbo
177+168=345; 2) Lennart Blom
181+161:342; 3) peter Ahl
17f+169=340; 4) Lennart Blad
172++160:332; b) Mars Fållström
r70+ r59=329.

Huvuds\iutning senior: l) Lennart
Blom 181 poäng; 2) Claes Åkesson lZ6;
3) Lennart Blad 122; 4) Lars Göransson
168; 5) Äke Johansson 164.

Huvuds\iutning junior: l) per
B_risbo 177 po:ing; 2) peter Ahl l?l; 3)
Mats Fållström 170; 4) Ove Josefsson
159; 5) Joakim Carlsson 159.



Kinnarp/Slutarp

Verk av Eva Spårgberg
invigt i Kinneved
- Jag har inte velat ge

en historisk bild av Maria
utan skapa en symbol som
vi kan identifiera oss med,
en sörjande Maria och en
jublande Maria, en Maria
som säger att vi får sörja
som hon gjorde, men ock-
så en Maria som lyfter sin
hand och sin blick uppåt,
som tar emot glädjen.

Det säger konstnären Eva
Spångberg om det verk som på
påskdagen invigdes i Kinneveds
församlingshem. I fyra år har
församlingen fått vänta på sitt
konstverk, men när det nu
hänger på plats sade många att
det var väl värt att vänla på.

Den -sörjande Maria, lång-
fredagens Maria och den jublan-
de Maria, påskdagens Maria,
omger glaskorset och ger väg-
gen liv.

- Jag tyckte det var kallt och
tomt med bara korset, sade Eva
Spångberg, som själv var närva-
rande vid invigningen och be-
rättade om sina tankar bakom
konstverket.

- Det är samma Maria men
mellan de båda gestalterna lig-
ger fredag kväll, lördag och tidig
söndag morgon.

- Det är inte verkligheten jag
velat skildra utan en symbol.

Symboliken understryks ge-
nom den violetta färgen, botets
färg, hos den sörjande Maria
och av spiken, hammaren och
det röda blodet vid hennes föt-
ter.

Vid den glada Maria står
påskliljan, symbolen för upp-
ståndelse.

- Maria ser bortom korset,
hon ser upp mot Herren för där
har hon sin son och hon har ren-
hetens och himmelens färger,
vitt och blått.

. Uppståndelsen
Också prosten Martin Sand-

Konstniiren Eua Sp&ngberg uid sitt konstuerk, den sörjan-
d.e och jublande Maria, som på,skdagen inuigd,es i Kinne-
aed,s församli,ngshem. (Foto: Dan N,ilsson).

- Mariabilderna speglar
glädjen och sorgen, de villkor
vi alla lever under.

Den sörjande och den lov-
sjungande Maria hör ihop med
varandra.

- Men den jublande Maria
har övertaget, sorgen vänds i
glädjen.

S.L.

Tisdagen den 17 april 1990

r+l;l+l

ström, som invigde konstverket,
stannade vid bilden av Maria
som blickar bortom korset.

- Hon vet att Kristus skall
uppstå och bti levande. Löftet
var inte bara att han skulle dö
utan också att han skulle uppstå
till liv, att uppståndelsen och lju-
set fanns bortom korset.
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Söndagsöppet
8 april kl 13-17
Nyinkommet denna vecka

GARDINKAPPPOR
* metervara
Indisk bomull
Ritade handarbeten
Danska korsstygnstavlor
Sängkläder, överkast
Varp. Mattrasor
Veckgarn,
Vävredskap mm.

VÅRT MOTTO -

ALLTID LÅGA PRISER

Kinnarps
Fabriksnederlag
Tel 0515/331 86
Vard 10-18. Lunch 12.30-14
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52O OOO kronor till
rnögelhus i Slutarp

Falköpings kommun
dränerar grönområdet in-
till de de fukt- och mögel'
drabbade husen för
520 000 kronor.

Det föreslår kommun'
styrelsens arbetsutskott
som åtgärd för att komma
tillråtta med ett Problem-
område i SlutarP.

Följetongen om fukt- och mö-
gelhusen i SlutarP har nu nått
upp på den politiska beslutsni-
vån.

De hå,rt drabbade familjerna
i området runt Ängsgatan skall
nu få hjälp att komma tillrätta
med vattenfyllda källare, och
svårbemåstrade fuktangrePP. I
fyra av dettjugotal hus som finns
i området finns länsPumPar in-
stallerade i källarna.

o Tvåkonsulter
Kommunstyrelsens arbetsut-

skott föreslår att ett 5 meter
djupt dråneringsdike grävs i det
intilliggande grönområdet. Det-
ta till en kostnad av 520 000 kro-

Därmed har arbetsutskottet
också valt vilken av sina två
konsulter man skall lita på.

Nämligen den som hävdar att
det järnhaltiga vattnet inte i nå-
gon högre grad medverkar till
de svåra fuktproblemen, och att
det kan lösas med en enda stor
dränering. Den lösningen, fö-
reslagen av konsultfirman Bre-
denberg, innebär ocliså de lags-
ta kostnaderna.

Arbetsutskottet tar inte någon
hänsyn till vad Jan-Eric Carlring
på K-konsult kommit fram till'

Carlring hävdar att en enda

dränering sannolikt får mYcket

rinea effåkt På grundvattenni-
våri. Detta På grund av de täta

iordlagren åch nYckfulla grund-
-vattenströmmarna i området'

' Carlring rekommenderar ett
dräneringsdike endast som en
kompletterande åtgärd till en-
skilda lösningar för varje fastig-
het. Han föreslår därvidlag an-
tingen dräneringsbrunnar eller
så kallad dämd dränering på
varje tomt.

- Det hår är den insats som
är möjlig, och som vi tror kom-
mer att innebåra förbättringar
för de boende i området. Kom-
munen har heller ingen juridisk
plikt att uppfylla mot fastighets-
ägarna, och åtgärder utöver
detta får varje fastighetsägare
själv bekosta.

Det säger oppositionsrådet Bo
Ericsson (s) i en kommentar.

Administrative chefen Göran
Hessling har följt det här ären-
det under ett antal år. Han inser
att det här kan bli fråga om bak-
slag, det vill säga ingen dräne-
rande effekt alls, men tror ändå
på den här åtgården.

- Vi tror att det här kommer
att ha synliga effekter, åtminsto-
ne för de närmast liggande, och
hårdast drabbade, husen, säger
han.

Göran Hessling anse.r det hel-
ler inte rimligt att följa Jan-Eric
Carlrings.råd.

'- Trots atf det i det fallet
handlar om miljonbelopP läm-
nas inga garantier för ett lyckat
resultat, säger han.

JÖRGEN GUSTAFSSON

Idrottsföreningens con-
tainer för insamling av
tidningar och papper, som
stod uppstålld mitt i Kinn'
arps samhålle fick aldrig
tjäna sitt syfte att rymma
papper!

En företagare i sam'
hållet tog i stället tillfället
i akt och fyllde containern
till brådden med gamla
avgassystem, bildelar
men mest med utslitna
bildäck. Rena snylteriet
alltså!

Men. det fanns vittnen till det
hela och saken klarades UPP -
det vill säga företagaren fick
betala för borttransporten av sitt
avfall i laga ordning.

Kinnarpsborna var lörgrYm-
made när de såg containern full
med däck och skrot- sPeciellt
som man trodde att det var con-
tainern avsedd för vårstädning
av villaträdgårdar och tomter
som företagaren lagt beslag På.
Man kontaktade gatukontor och
FT och påpekade tilltaget.

- Det här är inget ovanligt
fenomen. Vi råkar ofta ut för att
företagare passar På att fYlla

"Mjölnarligano'
gästade
Frökind

Frökinds Pensionärsförening
har hållit månadsmöte i Frö-
kindsgårdens sammanträdeslo-
kal under god tillslutning.

Ordf. hälsade alla varmt väl-
komna, varefter förhandlingar-
na vidtogs. Sedan var det dags
för "Mjölnarligan" från Trädet
som tog över kvällens program.
Mycket skön musik fick delta-
garna lyssna till, i musiken in-
gick både nyckelharpa, drag-
spel, basfiol, piano och fiol.

Den populära gruppen ledde
även frågesport, där fyra lag
med tre personer i varje lag
ställde upp. De två båsta lagen
gick till final och sammanlagt
var det 60 frågor som skulle be-
svaras, som var allmänbildade
och kluriga. Det segrande laget
var Kinnarp 2, som bestod av
Inga Nielsen, Stina Kjellander
och Knut Ostberg. Påskliljor
och smörknivar delades ut till
musikgruppen och även mycket
gemytligt och trivsamt vid de
vackert dukade borden, applå-
derna var många som visade en
uppskattning på ett trevligt pro-
gram. Nästa månadsmöte blir
den 12 maj.

!
vårstådkampanjens cohtainers
med sin bråte. Det är sjiilvklart
alldeles fel. Företagen ska själ-
va stå för borttransport av sitt
avfall, säger gatuchef Lars Roh-
din.
Ingen containeralls .

Han påpekar att det är viktigt
att allt avfall hamnar där det
ska. Återvinningsbart på kom-
munens återvinningscentral,
ÄC, vid tippen på mossen, ned-
brytningsbart multnande avfall
för sig.

- Miljötänkandet måste in-
tensifieras i sophanteringen och
jag vill be alla att ta sig det lilla
omaket att köra sina återvin-
ningsbara sopor till återvin-
ningscentralen, säger Lars Roh-
din. En risk om man som här
lägger beslag på en container
för tidningar, eller vårstäd-
kampanjens container för träd-
gårdsavfall för bildåck och an-
nat, är att vi tvingas dra in den.
Det har vi redan måst göra i
Falköping, Floby och Stens-
torp. Städkampanjen i Kinnarp
startar nu i veckoskiftet och då
kommer en container att finnas
på plats, och förhoppningsvis
bara fyllas med trädgårdsavfall.

GLENN WELANDER
.!1:r:ia::rE4.,Snllr :i:i*.i/_*i"l*' ::'::: : ir d :" :r:

Containern fick
aldrig tjäna

Ska contaznent. för tidningar och papper fyllas rned före-
tagsaufall, bzldiick, bi.ldelar och rostiga augassgstem? Det

frågar sig Kinnarpsbor som ftck se den öuerfull'a contaz-
nem,. (Jppretade eftersom de först också trodde att det unr
x år st iidkam.p anj e ns c ontann er.



Fint Frölcindsgensvar
för föreningsträff
rned turistchefen

Vid" ett at> kaffebord'en hittade ui Gillis Hellberg, Barbro
Jarlsson, Guå-nrtn Filipsson, Rita Skoog, Cart'na Thörn-
quist och Ulf Karlön.

Turistchefen Gitlis
Hellberg gåstade på mån-
dagskvällen Kinnarps
skola i sa'mband med en
träff för föreningar till-
hörande gamla Frökinds
kommun. Den nya intres-
seföreningen stod som in-
bjudare och ordf. Bengt
Samuelsson kunde glädja
sig åt fint gensvar för den
hår träffen.

Gillis Hellberg redogiorde för
turistbolagets uppbyggnad och
dess funktion med bl.a. andels-
teckning. Han tittade framåt på
vad som går att göra av turism
både internt och externt i den
bygd där vi lever. En het önskan
från turistfolkets sida år att ett
hotellbygge kommer till stånd,
inte minst för att kunna ta vara
på alla bussturister som kom-
per till bygden.

o Övergrånserna
Turistfolket har under förvå-

ren sålt Falbygden såvål i Norge
som Finland och naturligtvis på
turistmässan i Göteborg.

Gillis s'er fram emot ett turis-
tiskt samarbete över kommun-
gränserna, inte minst med tanke
på Sommarland och vad gom
händer i och kring Axvall med

nya Köpstaden. Atradarspro-
jektet berörs också och det eko-
museum som byggs upp under
temat bonden under 6000 $r.
Karl-Gustav Gustavsson i Vår-
kumla Hembygdsförening in-
vände mot a-tt projektet enbart
har namnet Atradalen eftersom
det också omfattar Äsle och
Karleby. Falbygden borde ingå
i namnet. Han fick medhåll från
mötesdeltagarna.

. Turism i
' Kinnarp-Slutarp

Så ställdes frågan: hur satsa
mer på turism i Slutarp-Kinnarp
med omgivningar?

Några direkta svar kom inte
på den frågan, men diskussio-
nen gick i alla fall kring att man
borde skapa större intresse
kring gånggrifter och andra
gravplatser som finns, inte minst
genom en mer intressant text i
samband med skyltning av plat-
sen ifråga.

- Det kommer, hoppades
man från hembygdsförenings-
håil.

Informationstavlor vid infar-
ter diskuterades också och här
fanns ett skissat förslag, som
kan ligga till grund för informa-
tionen till dem som turistar i
bygden.

o Önskemål
Det var inte bara turistiska

diskussioner utan också samtal
kring de önskemål som ut-
tryckts från många håll om en
förlängning av motionsspåret
från Slutarp till Kinnarp.
Idrottshallsfrågan var också up-
pe till diskussion och här be-
stämdes att man nu skulle söka
mer klarhet i den och efterhöra
dagens förutsättningar.

Glöm inte heller bort biblio-
teksfrågan, sa Karl Gustav Gus-
tavsson och det tog också mötet
till sig.

Hembygdsföreningen i Kin-
neved jobbar med att bevara
Kinnarps stationshus till efter-
världen. Hyra eller köp, hoppas
man blir aktuellt och då kan
man kanske tänka sig att där ha
en våffelstuga (Våfflerian i
Kinnarp) och i anslutning till
den en minigolfbana. I vade fall
gick diskussionerna åt det hål-
let...

Den tradtttonella idöföreningen kömmer att få aILt suåra-
re att samla medlemmar. Hiir rir tre medlemmar i Asat'ps
missionsförsamling, AIf Johansson, Gösta Claesson och
Barbro Lund,gren. sg sselsatta r. C entrwmkErkan i Ki'nnarpl
Slutarp. (Foto: KjeII Caidahl).
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Påskeni
Centrumkyrkan

Långfredagen är det Sång-
gudstjänst och medverkan av
Sångarbröderna från Pingst-
kyrkan i Falköping.

Annandag påsk är det guds-
tjänst med nattvardsfirande.
Det blir då medverkan av Peder
Kjell och sånggruppen Till Gläd-
je.

o Sevärt
Innan mötet avslutades fick

vi av Torsten Gustafsson veta
att det finns en Ornässtuga vid
Prästegårn i Kinnarp oöh ,u
Karl Gustav Gustavsson att Vår_
kumla har en kölna vid Billshol-
men. Det är den enda i kommu_
nen med en rejäl eldstad...

Så visst finns det nåt att titta
på i Kinneved.

BÄSSE JOHANSSON



fg 
- 

j Kinnarp/Slutarp roegg,,p"-{en*g,asil::1,990,:.:.*-.....,;i,i.ii:}.133,;.,_1,s,

40 å,r se d,an, skolanböriad,e

De jubilerand,e eletserna tillsammans med sina ldrare. (Foto: Rune Lind.blad).

På lördagen tråffades 25
gamla kinnårpselever i
Kinnarps kontorsmöblers
aktivitetshus för att fira
att det var40 år sedan man
började sin skolgång.

Det var första gången alla träf-
fades efter att man slutade sko-
lan för 33 år sedan. 40-årsjubile-
et frrades med sup6 och så blom-
sterhyllade man lärarna som var
hedersgåster -.vid festligheten.

Klassens lårare i de första
klasserna var Bengt Kjellström

sedan tog "Fröken" Anna San-
din över läraransvaret från 5:e
till 7:e klass.

Dagen började rned att man
samlades i sin gamla skola där
ett av skolrummen ännu finns
kvar och sedan avnjöts en festlig
mårltid varefter HenrSr Jarlsson
som var en av "eleverna" visade
runt i aktivitetshusets nya loka-
ler.
På bilden ses: Fr.v. stående: Bo
Dahlstrand, Marianne Dittmer,
Lars Efraimsson. Karl-Åke

Våren hålsas iAxtorp
Kinneveds centerorganisatio-

ner anordnar Valborgsmässofi-
rande den 30 april vid Axtorps
migsionshus. Vårbrasan tänds
och programmet i övrigt upptar
vårtal och sång. Medverkande
är prosten IJno Mårtensson,
kyrkokören, Sven Andersson
och Håkan Silvander.

Rekordauktion
Vid Slutarps kyrkliga sYfören-

ings årliga försäljning i Kinne-
veds församlingshem häromda-
gen fick man in den rekordstora
i.rmttt.n av 21.104 kronor' Så
mycket har aldrig någonlsYför-
eningsauktion nått upp till förut.
Men så var ju också inte bara
utbudet stort och orirväxlande
utan också köplusten ovanligt
stor riär kände Håkan Silvander
svingade klubban. Högsta bu-
det 4.800 kronor nådde en stor,
vackert broderad duk. Men en
handmålad fruktskål såldes för
580 kronor, för att bara nämna
ytterligare ett exemPel' Man
började denna gång med serve-
ringen, varpå församlingens
präst Uno Mårtensson höll an-
dakt-utifrån de aktuella orden i
Jes. 58 om en rättfasta och sång-
en Dela med dig sjöngs.

tffiA a1 76

F&M!LdHMEG
fiIaluruandrlng med "scouting", tävlingar, primitiv mat-
lagning m.m. $amling vid Våstarp, Kinnarp den l maj kl.
1!. Tag med fika!" Alla är välkornna!

Arr.: H$F*|OGT-HTO

-o 
Kinnarp/S|UlAfp,
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O a erfart uid F ritidsgården
Kinnarps-Slutarps Vägfören-

ing har haft årsstämma i Lokal
Frökind. t/nder stämman fram-
kom flera förslag som styrelsen
fick i uppdrag att arbeta vidare
med. Bl a fanns öskemål om att
en cykel- och gångöverfart ar-
rangeras över järnvägen från

r Hantverksgatan till fritidsgår-
den. Därigenom skulle barnen
slippa att fårdas ute på den hårt
trafikerade riksvägen. GaIu-
kontoret har ställt sig positiv till
förslaget och har lovat arbeta
vidare på det.

Förslag framkom också att
styrelsen bör undersöka om det
inte går att använda den perma-

nenta granen vid Affärsgatan i
Slutarp till julgran istället för
inköp av gran va{e år. Vidare
fanns önskemål om att sätta upp
gatunamnshänvisning vid olika
gator i Kinnarp och Slutarp, En
tanke väcktes också kring den
gamla järnvägen mellan Falkö-
ping och Kinnarp/Slutarp. Gör
cykelbana på leden!

Styrelsen i Vågföreningen har
följande sammansättning: Ordf
Båsse Johansson, sekr Carina
Thörnqvist, kassör Helene Ge-
orgsson, styrelseledamot Rune
Lennartsson och länsstyrelsens
ombud Lennart Helmersson,
som också är samordnare vid
"akutal problem i samhällena.

Ekunger, Inger Elmersson,
Jan-Erik Gustavison, Lennart
Gustavsson,' Gudrun Holm,
Henry Jarlsson, Ingvar Johans-
son, Lise-Lott Jonsson, Ing-
Britt Karlsson, Asta Lihnell,
Inge-Gerd Löfgren. Sittande:
Birgitta Posth, Bertil Ragnars-
son, John Samuelsson, Bengt
Johansson, Sture Johansson,
Anna Sandin (lärare) Bengt
Kjellström (lärare), Börje Täck,
Börje Våring, Rosmarie Wallin,
Egon Westmark, Anita Öberg
och Marianne Östlund.
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Slut,purtl
Mercedes 190 E -90.

snart är Mercedes 190 E 90 års modell srut. Det är inte så konstigt.
Med en motor som är pigg, en kvalitet som är världsberömd, en
säkörhet som är bevisad, en komfort som är överlägsen och ett pris
som nu i slutspurten är minst sagt övertygande.

Just nu kan du göra ditt livs bästa Mercedes-affär.

Det bästa eller ingenting.

enÄNsLeoexlnilroN BLANDAD KöRNTNG o,g7 [,/MrL (5 vxl). KosrNAD r.soo MrL 6.120:- (95 oKr) 89-07-ol

DET ÄR VI SOM SÄLJER MERCEDES

D) Bil&Motor
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UV-SeOUtkåfen i Cenrrumkyrkan i Kinnarp hade för
några dagar sedan inbjddit föräldrar åch syskon att se hur man
lagar mat och kokar kaffe på ett annorlunja sätt. Här ser vi hur
Kristin och Elenor Eckerlid försöker att med hjälp av en begag-
nad korvburk och en tidning steka ägg o"h rost" en brödskiva.(Foto:'Kim Freiman)
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Torsdagen.den 3 maj 1990
42 -o Länet

ilIen nu kan rrrångsvsslaren
Bengt ägna sig åt musiken

,.ffi,,Ä
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Bengt Kjellström är en
mångsysslare.

Folkskollärare, kantor,
organidt, rektor och skol-
chef.

Och han var en aktiv
politiker i Frökinds gamla
kommun. Ordförandeska-
pet i barnavårsnämnden
varbland annat hans lott.

- Jag giorde fader-
skapsutredningar och
skrev avtal med trilskan-
de fäder, berättar han.

I mitten av 1940-talet tog
Bengt Kjellström studenten i
Skövde. Men han gick ur skolan
för att ställa sig på den andra
sidan katedern.

Efter att ha utbildat sig till
folkskollärare vid seminariet i
Karlstad, fick han sin första
tjänst i Gösslunda, Lidköping'
t947.

Där var han i tre och ett halvt
år, innan han närmade sig Fal-
bygden, där han slutligen blev
skolchef. nästan 30 år senare.

o Mångsysslare
Men efter Gösslunda blev det

Hångsdala.
- I strid mot alla beståmmel-

ser utnämnde prosten mig till
klockare, organist och kantor,
berättar Bengt Kjellström.

Så han var allt detta plus lära-
re för klass fem och sex och sko-
lans vaktmåstare. Och eftersom
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Bann, musik och skolan i Kinnaryi.iTre saker som.hetgtt mgcket för för're skolchefen Bengt KftIlsfAry' .S& 

niir slc]lstV-

relsen autacleade honom. I fiii'u""t"ån fick han,upiter:i alla"trel Renate,\tiesso-r1', Camilla Ftedriksson, Annika
iiitruon, Kaisi And.erssoä och Sonja Yiernrngi teöi"a" fiol för honom oih han tilliignades skiuot med orgelmusi'k'
(Foto: Dan Nilssorr) l"rh.
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folkskolläraren på den tiden
bodde i skolan fick.han städa
hela skolan.

Mångsysslaren var dock bara
ett år i Hångsdala. 1952 .gick
flyttlasset till'Kinnarp och dåva-
rande Frökinds kommun. Det
var samma år som kommunen
föddes.

r Politiker
De små landsbygdskommuner-
na fick ge vika för storKommu-
nerna. Frökinds kommun hade
2000 invånare och folkskollära-
ren och kantorn Bengt Kjell-

ström satt snart i kommgnfull-
måktige.

Socialdämokraterna visste
att jag fuade vänstersympatier
och när de ringde och frågade
om jag ville stålla upp i valet
qade jag ja, förklarar Bengt
Kjellström.

o Skötte detmesta
Men på 1950-talet fanns bara

en tjänsteman i Frökinds kom-
mun. De förtroendevalda skötte
allt. Och Bengt Kjellström var
undei de närmaste femton åren
ordförande i hälsovårdsnämn-

den och barnavårdsnämnden,
kommunstyrelseledamot och
sekreterare i kommunfullmåkti-
ge fram till 1974.

Det innebar bland annat att
han tog vattenprover och in.
spekterade affärer för hälso-
vårdshämndens räkning. Några
år senare skrev han barnbidrag
för hand på barnavårdsnämn-
dens expedition som fanns hem-
ma hos honom.

- Jag giorde också fader-
skapsutredningar och skrev av-
tal med trilskande fäder.

För det fick han 2.400 kronor
om året.

o Låste
Under den här tiden var han

också lärafu och körledare.
Dessutom läste han vidare och
var klar ämneslärare 1964 och
senare tog han fiI. kand.
' - Jag fick läsa på mina lediga
stunder, säger han anspråks-
löst.

Studierna ledde till en tjänst
på Kyrkerörskolan, dåvarande
Falköpings Högre Allmänna
Läroverk. Och under haris tre

lärarår där började skolsyste-
met förändras.

o Skildavärldar
Flera utredningar som påbör-'

jades redan på 1940-talet låg till
grund för skapandet av den nya
grundskolan, eller enhetssko-
lan, som den hette då.

- När jag började som lärare
var samhället fortfarande präg-
lat av statarsystemet. Klasskill-
naderna var stora mellan bar-
nen,

Folkskolan var obligatorisk,
och det var bara ett fåtal som

secian kunde fortsätta i realsko-
Ian och läroverket.

-- Barnen gick skilda vägar
efter fiärde eller sjätte klass, och
det var inte bara i skolan, utan
även för framtidön.

o Skolförbund
På sextiotalet var det dags att

ändra systemet. Reälskolan ha-
de fått allt fler qch fler elever
och höll på att sprängas inifrån.

Men detta kunde inte kommu-
nerna klara själva. Falbygdens

å;.;;å;;-;**.,*,ll$lli*l", l.::.1.iilssr:r:- ..: t::-.;
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skolförbund bildades därför
1964 med Falbygdens dåvaran-
de alla kommuner utom Floby.

o 0mvålvningenstid
Bengt Kjellström var ledamot

i förbundet som skötte skolvä-
sendet.

- Vi fungerade i princip som
en egen komrhun,'med eget full-
måktige, dock utan beskatt-
ningsrått, förklarar han.

De skötte skolan med Karl-
Olof Siidow som kombinerad
skol- och ekonomichef fram till
Falköpings kommun bildades
1974. Och det var omvälvning-
ens tid. Grundskolan infördes
successivt med start 1966.

, - Ett tag hade vi realskol",
högstadium och gymnasium på
Kyrkerörskolan. Det var över
1000 elever i den ,lilla skolan.

Men det var en trivsam skola,
trots trängsel.

r Rektoroch skolchef
Bengt Kjellström sökte dock

vidare. Så 1967-70 var han stu-
dierektor för Mössebergskolan
och Centralskolan. 1970 blev
han rektor för det rektorsom-
rådet.
I M"tt 19?4 återvände han till
lKvrkerörskolan. Denna gång
lsom rektor och han fick under
denna tid se sin skola brinna ned
och byggas upp igen.
I Femårsenareavverkadehan
dock ännu en milstolPe i karriä-
ren. Han blev då central rektor
vid skolkansliet.

Och de åtta sista åren har han
varit vår kommuns skolchef'

o Byggt orgel
Men nu kan han lägga skolan

åt sidan. Bengt Kjellström är
numer pensionär och kan ägna
sig åt sitt största fritidsintresse;
musiken.

Han har också hunnit med att
utbilda sig till organist och hem-
ma i villan står en orgel som han
har byggt själv.

- Nja, det är förstås en elor-
gel. Jag har bara byggt orgelfa-
saden.

Men den både ser ut och låter
precis som en riktig orgel. En
sådan orgel som kantor Bengt
Kjellström kanske spelade På
under 1950-talet.

YVONNE OLSSON
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Organisten Be_ngt lliellström-har byggt en egen orgel hemma i oillan. Ja, egentligen ö,r d.et en elorgel, men han har
byggt enfasad stmr gör att den ser ii precii som ön tsanlig orgel. (Foto:.Yionnebtston),.



"S ocialu utiämruingen,
d,et itU,tigust e s o m hä,nt"
Han har arbetat i sko-

lans värld i över 40 år.
Han har sett många

läroplaner komma och
gå. Och han var med om
revolutionen när grund-
skolan infördes.

- Det viktigaste som
hänt under min tid år
att det blivit en social
utjämning bland ele-
verna, säger Falköpings
förre skolchef Bengt
Kjellström.

Men han oroas en del
över utvecklingen av
dagens skola.

Bengt Kjellström har verk-
ligen sett många läroplaner
och pedagogiska id6er kom-
ma och gå.

sociala skillnader bland ele-
verna. har försvunnit ser
Bengt Kjellström som mycket
positivt.

o Låttmani-
pulårade?

Men inte allt under grund-
skolans historia har varit po-
sitivt, menar han.

- Man kan ha anledning
att fundera över hur lättmani-
pulerad människafr är. Vär-
deringarna har ibland svängt
snabbt och skolfolket har
svängt med.

- 1969 togs till exempel or-
det fostran ur läroplanen, vil-
ket skapade en stor osäker-
het hos lärarna. Tio år senare
ger skolöverstyrelsen ut en
skrift söm heter "skolan ska
fostra".

Den vanlige läraren som
arbetar i det tYsta måste stöt-

tas. menar Bengt Kjellström'

som prövar sig fram med för-
siktiehet och omsorg' De som

inte-slår På trumman för sig

siälva, utän bereder marken
nå ett sådant sätt att den ska-

tar kunniga och trYgga ele-

ver med goda förutsättningar
att möta än föränderlig vårld'
De är skolans omistliga
grund.

o Produktions-
faktorer?

Och i dag oroas han över
att skolan skräddarsYr "kon-
iunkturbetonade utbildning-
är" för företagen. Detta sker
nå bekostnad av humånistis-
La och språkinriktade utbild-
ningar, äär Personlig.hetsut-
vecklingen är väsenthg' an-

ser Bengt Kjellström'
- Vi ska inte utbilda Pro-

duktionsfaktorer för närlig-
gande och aktuella behov,
utan människor med förut-
sättningar för ett rikt liv och
för en stor och vidsträckt ar-
betsmarknad. Vi vet inte så'
mycket om den idag, men
den kräver säkert bred och
djup allmänbildning.

Han oroas av dagens "ensi-
diga marknadsekonomiska
våg" som enligt honom gör
var och en till sin egen lYckas
smed och riskerar omsorgen
om de små och svaga.

- En sådan utveckling går
stick i stäv med den männi-
skosyn som präglas av om-
sorg, tolerans, likaberätti-
gande, och ansvar för nästan
som är klart uttryckt i våra
läroplaner, säger den förre
skolchefen bestämt.

YVONNE OLSSON

Ifintiäitr$s få Borgst. - Ilinnarp/Sl' 2- l

loahlåxa aY
miliönåmnden

Kontorsmöbeltillver-
karen Kinnarps måste
redovisa hur stora
mängder av klorerade
kolvåten som toulen
och xylen man kommer
att släppa ut från sin
fabrik.

. Det har företaget inte giort.
trots att man avlämnat ett
handlingsprogram för hur
man ska minska använd-
ningen av lösningsmedel. Det
får man bakläxa av miljö- och
hålsoskyddsnämnden för.

- Miljö- och häisoskydds-
nämnden kan på grund av
den här bristen i KinnarPs
redovisning inte yttra sig över.
den till länsstyrelsen, säger
miljöchefen Rolf Asplund.

- Jag. kan inte tånka mig
att länsstyrelsen kan god-
känna en handlingsPlan soin
inte nämner några måingder
alls. Utan redovisning av det-
ta går det inte att göra en
bedömning.

. Hurmycketår
det?

Nämnden begär nu att

lånsstyrelsen ska kråva
Kinnarps på uPPgifter om
hur mycket toulen och xYlen
som förbrukats under 1989

samt hur mycket man räknar
med att förbruka under 1990,

beräknat på maximalt tillåten
produktion, det vill säga
260.000 kubikmeter möbler.

o Hursprids
utsläppen?

Nämnden begär också att
länsstyrelsen ska kräva in en
redovisning av spridnings-
beräkningar för hur de här
giftiga ämnena förs ut över
bostadsområdet i närheten
av fabriken.

Även den totala mängd av
dessa ämnen som området
utsätts för vill man att företa-
get ska redovisa, det vill säga
även den del som kommer
från biltrafiken.

Kinnarps handlingsPro-
gram som det nu ser ut, utan
målngdberäkningningar är
inget att utgå ifrån när det
gåller att minska och ned-
bringa utsläppen i omgiv-
niirgen, säger Rolf AsPlund.

GLENN WELANDER

Det började tungt för Kinn-
arp/Slutarp i fredagens borta-
match mot Borgstena. Redan i
den andra spelminuten giorde
hemmalaget 1-0, som sedan
blev till 2-0 innan den första
halvleken var över.

- Vi gjorde en svag första
halvlek, erkände KinnarP/Slu-
tarps tränare Göran Johansson'

NåväI, Kinnarp/SlutarP kom
tillbaka efter paus, detta mYcket
tack vare att laget flYttade uPP

Div V Tidaholm
KinnarP/SlutarP-N Fågelås

B
4-1 (3-0)
MåI, IVS: Gunilla Kullman,

Jessica Winggren, Carina Tor-
stensson och Ulrika Äkermark'

KinnarP/SlutarP tog en nY

klar seger' Den här gången sPe-

lade deisutom laget mYcket bra,
speciellt i den första halvleken
då segertt grundlades.

Gästernas reduceringsmål
kom vid ställningen 4-0 i den
88:e minuten och saknade Prak-
tisk betydelse.

Anette Hellmans återkomst
efter skada betYdde mYcket för
Kinnarp/SlutarP, där dock alla
giorde,en fin insats.

!c3p-ti:9'J

sina positioner. Chanser till mål
fanns, men först i ddn 87:e minu-
ten kunde Clemens Hofbauer
reducera till 2-1.

- Tiden var sedan för knapp
för att hinna med att kv:ittera.
Men egentligen var vi värda en
poäng efter vår uppryckning
efter paus, menade Göran Jo-
hansson.
' Inhoppande Gary Geszti är
värd lite extra beröm i ett jämnt
bortalag. ffi"fA *rS_tL


