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Trassligt-ucir-re framför Borgundas må|, drir m&luakten Gunnar Andersson febrilt försöker komma åt bollen, som fu,g-
ger gömd bakom Ki'nnarplSlutarps Fredrik Ek. Bilden tir frå.n första halulek och då uar det en hel del situattoner
framför Borgundas m&L (Foto: Dan Nilsson).

Så uar matchen.,.
Kinnarp/Slutarp-Borgunda f -O (f -O)

Målet: 1-0 Thomas Collin (3).
Varning: Per Meyner, Boggunda (61).
Domare: Lars Sahlin, Vara.
Kommentar: Det var i början och i slutet som det var

som mest intressant i solgasset på Kinnemo., Hemmalaget blixtstartade. Nyförvärvet från Strömstad,
Thomas Collin, sköt 1-0 efter tre minuter och kunde (bor-
de?) ha glort 2-0 någon minut senare.

Kinnarp/Slutarp fortsatte att dominera första halvlek och
det hade inte varit orättvist om Hans-Olof Gustafssons röka-
re.i stolpen i den 25:e minuten hade givit 2-0.

Kinnarp/Slutarp spelade bäst. Borgunda spelade myc-
ket på chans med långa bollar och fick inte ut mycket.

Den andra halvleken var bara tio minuter gammal när

Hans-Olof Gustavsson klev av banan. Där mattades hem-"
malagets offensiv. Istället satsade laget på att slå vakt om
ledningen och lyckades med det. Men Borgundas press
de sista minuterna var inte helt ofarlig.

Totalt sett vann dock Kinnarp/Slutarp rättviåt. Matchen
borde varit avgjord i paus. Det var också hemmalaget som
hade de båsta linjerna i spelet. Thomas Collin var hela ti-
den giftig framåt, vänsterbacken Markus Brisbo vgr duk-
tig i första halvlek, medan hans kollega på högerkanten,
Erik Winlöf, var dominerande i hemmaförsvaret efter
paus.

Och så har vi den gamle i målet, Arne Ekbom alltså. En
felfri insats och ett oerhört stöd åt den unga backlinjen.
Och vilka utsparkar han har, ett par var i sig själva mål-
chans framåt!

Borgunda har ännu inte giort något mål i seriespelet och
saknar den rätta udden. Den rätta uppbyggnaden av spe-
let saknas också i nuläget. Liberon Peter Andersson, upp-
flyttad i anfallet på slutet, var klart bäst i laget.

Klart bra var också domaren Lars Sahlin, Vara.
OLOF DARIUS
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IIon tvin$ades aeeePtÖra
bittrafitr vid stu$hnuten
- Det här är ett monu-

ment över den svenska
rättsäkerheten. Jag kan
inte bli annat än bedrö-
vad, arg och ledsen.

Det säger Birgit Ek,
Falköping. Hon har, mot
sin vilja, fått accePtera
biltrafik fyra meter från
stugknuten i barndoms-
hemmet Björket strax
utanför KinnarP.

I grund och botten är den här
historien en sYskonträta, men
också en grannträta.

Vi kommer dock att hålla oss

enbart titl den rättsliga behand-
lingen av saken.

r "Haraldrig
varitvåg"

Den gamla, gemensamrra'
tillfartsvägen till de båda tvil-
linggårdarna utanför KinnarP'
båda kallade Björket' anvånds
inte längre.

Och den nYa går över Birgit
Eks ägor, och vidare till den inre'

' av de två ställena. Det vill säga'
den allra sista biten fram till deh
inre gården har inte haft offici-
ell stätus som väg förrän i de-

' cember 1989, i och med att Hög-
sta domstolen fastställt den sa-

ken.
I O"tt det är detta beslut Birgit

Ek vänder sig emot av all kraft'
. r ti^ :--+---^* h.- L.^t+ mio

vokater, kronofogdar och vid
domstolar.

o Förlorade
'Och målet om vägen till den

inre gården, det har Birgit Ek
förloåt i alla instanser hittills.

Vilket innebär att hon tvingats
acceptera att vägen över hennes
aeor, i alla delar, har stadfästs
såm officiell tillfart till tvilling-
gården.

Vilket innebär att hon tvingats
ta ner en ståtlig lönn, vilket inne-
bär att hon tvingats ta uPP en
större öPPning i den stenmur
som skiljer de båda fastigheter-
na åt och vilket innebär att hon
inte på nåqot sätt kan Protestera
mot den irafik som förs fram
fyra meter från hennes stug-

knut..
Och det hade hon kunnat ac-

ceptera, om det inte hade varit
för tre saker.

Hon tål inte sin granne, hon
anser att det inte är möjligt att
återställa en obefintlig väg och

hänvisar till det faktum att i
framtiden kommer riksväg 46

dras bara ett femtiotal meter '
från den inre av de två gårdar-
na,

- Det här här ingen instans
tagit hänsyn till; och jag frågar

-is o* det inte vore bättre att
få Iilfart från 46:an? Det vill i
alla fall jag ha när det blir så

dass. säqer Birgit Ek.
I o"n tills dess hade de gär-

-^ f*+r --.'Änrlq min våo hara

;'81

fiqi



"iordningställa vägen till ur-
sprungligt skick"'

- Och hur skall jag kunna
göra det? Det har aldrig funnits
någon vag, däremot en liten
genväg, från början en UPP-

trampad stig, som vi accePterat
som sådan.

o Skar sig
Det var för fem-sex år sedan

som det skar sig mellan Björ-
ket-grannarna.

Birgit Ek hade släPPt betes-
djur på ägo'rna, och tillfartsvä-
eLn över hennes ägor hamnade
innanför stängslet' På detta fA[:
de anklagelser om att vilja skära
av den inre gården från alla till-
fartsmöjligheter, och motankla-
gelser om vandalisering av
stängslet och grindar som läm-
nats öppna.' Birgit Ek hävdar att det alltid
gått att ta sig också till den inre
gården, bara man omakat sig

att öppna grinden, medan gran-
nen hävdar motsatsen.

Och sedan dess har samtalet
dem emellan förts via Polis, ad-

de dragit sin tillfart i tor4tgräns
en bit istället för att trumfa ige-
nom den här rättigheten att köra
genom min t/ådgård.

e Påtvingad
Och däri ligger kärnPunkten

i Birgit Eks kritik av den rättsli-
ga behandlingen av frågan. Att
ingett hä.tsyn tagits till hennes
krav på avskildhet På den egna

fastigheten.
Birgit Ek trodde sig kunna

bestämma över den våg som
gick över hennes egen mark,
äch trodde sig inte heller kunna
bli uppmanad att På egen be-
kostnad återställa en väg som

aldrig varit någon väg'
Frågan har Passerat fastig-

hetsbildningsnämnden, fastig-
hetsdomstolen, FalköPings
tingsrätt, Göta hovrätt och åter-
kailats i Högsta domstolen.

Birgit Ek har också vädjat till
justitieminister Laila Freiwalds,
och nu går hon vidare till Euro-.
padomstolen för att försöka få
sitt fall prövat där. 

I

JÖRGEN GUSTAFSSON

- Det hör ett monument
auser den lönn som hon
till sin fastighet.

öoer d,en enski,liles riittsiikerhet, siiger Birgt't Ek, (inf,iilld) och

iit"giit ta ner för att uppfytla g,annens krao på' ti'llfartsuög
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I här frågan. fall ägarna till den andra går- - Att åter göra den falbT 1
I Octr nämndens bedömning den fått betala, och det var med bil. Den som använt vä- ]
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| Ägatna till den inre av de dragning? skallvägeniordningställastill I
I två gårdarna skall ha rätt att - Nej, det kan vi inte göra. det skick den hade dessförin- I
! åk"ärr.. Birgit Ekhs ägor på D.n k"å'ko-ma förverkligas nan. I
I vägtill och från sin fastighet; , 2030 lika gärna som 1995 och Med detta avser EvertAn- ;I . rolkning ;äiliii:*:l"" "u 

sin ras- 
å;ff'å 

t:T'b"l.il,'ll;,,- |
I DettafaktumtarEvert^An- Harnitagithänsyntilldet mu.enmella.rdebådafasti'- 1
I dersson som ett bevis på att faktum att sista biten fram ' heterna.
: ;;;ä;; h.r sio't en riktig tilldeninregårdenintehaft 'ioriääw *USTAFSS.N I
I bedomning. Han kan också officiell status som väg? |
I--III-TTIITII.-IIIiTTIIIIIIII



öl'|det.tccl

Här gick att åka hil redan - 37
- Redan 1937 gick det

att åka bil hela vägen fram
till det här huset. Det året
kom jag som sexåring till
mina fosterföräldrar, och
vi åkte i en stor Volvo-
droska mina syskon ochjag. Det säger Stina
Lundberg, ägare till den
inre av de två Björket-
gårdarna utanför Kinn-
arp, och part nummer två
i den vägstrid vi referera-
de i förra måndagens tid-
nrng.

Birgit Ek, Kinnarp, äger den
yttre av de två tvillinggårdarna.

Hon hävdar att vägen till den
inre gården, över hennes mark,
aldrig haft någon annan karak-
tär eller funktion än.informell
genväg.

Birgit Ek hävdar också att fas-
tighetsbildhingsnämndens be-
slut att fastställa den inre går-
dens rätt till väg över hennes
marker innebär ett orimligt in-
trång på hennes fastighet.

Nämndens beslut har dock
stått sig genom alla instanser.

o Gammalväg
Stina Lundberg har en helt

annan uppfattning.
- Vägen över Birgit Eks ägor

är den enda väg som använts för
att komma till min gård, och det
så länge jag kan minnas, säger
hon.

- Den väg Birgit Ek hävdar
år den rätta har inte varit i bruk
sedan gårdarna hår började le-
verera mjölk till mejeriet i Var-
tofta, och det var runt 1920. Ja,
frånsett att jag gick den vägen
till skolan.

Stina .Lundberg stödjer sin.
uppfattning också på det faktum
att den nu omstridda vägen an-
vändes för att frakta allt mater!
al till det nyq hus hennes foster-

föräldrar byggde i slutet av
1940-talet.

- Min fosterfar giorde också
alla körslor.i samband med iord-
bruket den här så kalladelen-
vägen, så nog har den vafit eta-
blerad länge, säger Stina Lund-
berg. . .

o Riksvåg46
Stina Lundberg tillbakavisar

också möjligheten att bygga en
utfart till den nya sträckningen
av riksväg 46.

- Hade Birgit Ek hängt med
i utvecklingen av det projektet
hade hon sett att den nya stak-
ningen ligger betydligt längre
bort från våra ägor än 50 meter,
säger hon.

o Träta?
Varken Birgit Ek eller Stina

Lundberg säger sig vilja bråka
om den här saken.

- Hade vi bara fått fortsätta
köra till vårt ställe som vi. och
andra före oss, alltid gjort, hade
vi aldrig behOvt gå till några
myndigheter för att få vår rätt.
säger Stina Lundberg. Hon syf-
tar då på att tillfart hindrats av
nya stängseldragnlngar och flyt-
tade steninurar.

- Hade de bara talat med
mig istället för att springa till al-
lehanda myndigheter hade vi
kunnat lösa det här på ett betyd-
Iigt smidigare sätt, säger Birgit
Ek. Hon förnekar att stängsel
och stenar skall ha hindrat Stina
Lundberg från att komma till sin
gård.

o Ersättning
.Birgit Ek har fått 10.400 kro-

nor i intrångsersättning, och 400
kronor för den lönn som måst
fällas på hennes marker.

Det har cibkså kostat båda
parter pengar att driva den här
processen,

Birgit Ek anser att rättsväsen-
det har tagit alltför liten hänsyn
till hennes Synpunkter i fallet,
hon ville haft vägen i tomtgräns
istället för rakt över fastigheten,
och hon har för avsikt att försö-
kafå saken i Europadomstolen.

- Hi't har ui alltrd, kunnqt kiira med, uål bi.l. Det hiiud,ar stina Lundberg, ögare till den
inI" qy-de taå. Biinket-gå'rd,ar1w.strar utanför Kinnatp. Grannarna s{ridir om rötten
tiil tillfartsoö7.

Ingen av de båda gårdarna
bebos året runt, men Stina
Lundberg driver ett litet jord-
bruk på sina åtta hektar stora
marker.

JÖRGEN GUSTAFSSON

CTEN3ta)r-
lXlo -oS- iV

Fastighetsbildningsnämnden
ansåg dock att den nuvarande
vägsträckningen är den bästa
och mest rationella för alla oar-
ter, och såg ingen anlednin! att
låta vägen ta en längre, o"h dy-
rare sträckning.
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vgd_{å'r iag för den hiir plafondlampan? vad. bjud.er ni? frågade auktionisten K G Ahl
gå Kinneueds skEtteförening_s loppmarknad oöh auktio;. .1"7'0 kr ttl farenl,ng"L""*"bleu det för denna lampa, ti,lluerkad i F&glat:ik. (Foto: Grenn werand.äi.

Vad sägs om en riktig
äkta Fåglavikare till tak-
lampa i glaso av sk pla-
fondmodell? Modern på
40- och 50-talet och då all-
mänt förekommande i
hemmen. Sedan på sop-
högen, men nu toppen-
modern och eftersökt
igen. /

Det var ett av fynden på Kin-
neveds skytteförenings lopp-
marknad och auktion vid skvtte-
lokalen i samhället
170 kr var vad roparen K G Ahl
lyckades trissa upp priset till.

Ja trissade och trissade, det
är eftersökta saker det här, så
det var säkert ett fynd för köpa-
ren och ett välkommet tillskott i
skytteföreningens kassa.
- Ja, vi behöver alla pengar

vi kan få in för att få det hela
att gå runt sade K G Ahl och
visade på totalupprustade och
tillbyggda skyttelokalen. Så har'
också det före detta gamla mis--.
sionshuset blivit en fin klubblo-
kal med inöteslokaler i den ur-

tqls'4'cl'

sprungliga delen och luftge-
värdsskyttebanan i tillbygget på
125 kvadratmeter.

196 medlemmar har förening-
en och med god förhoppning om
att ta sig över 200 i år.

o Godsochgårdar
Tre auktioner höll man under

marknaden och här var det
gamla bokverket Gods och går-
dar, en begärlig vara, 600 kr för-två delar i den första.auktiorren
fick vi veta och 550 föi två detar,
Västra Skaraborg. Garnla möb-
lör, kufiska lampor, färgspra-
kande märkliga prydnadssaker
var annat som såldes.

Den gamla Husqvarna syma-
' skineR, maskerad inne i ett skåp

- som skiibenten först klassade
som kommod för potta och
handkanna - var inte speciellt
efterfrågad. Inte förrän auktio-
nisten plussade på med en trev-
lig bunke blev det köp.

Symaskinen var en ganska
märklig sak, där locket fälldes
upp och bildade arbetsyta vilan-
de mot dörren. Sydde giorde

golvet, som av allt att döma ut-
gjorde själva trampsystemet. Så
med halva kroppen inne i skå-
pet sömmade husmor förr ktä-
der, gardiner och allt vad det
nu kunde vara, om skribenten
fattade det hela rätt.

GLENN WELANDER

"Arne Kolare"
und,erhöll

a ..pensl,onurer
Frökinds pensionärsförening
SPF, har hållit månads möte.
Förhandlingarna leddes av v.
ordf. Torsten Gustavsson, be-
slut fattades om aktiviteter un-
der sommaren. 12 maj tipspro-
menad med utställning och kaf-
fe, medhjälp till Pensionärsdag
i Folkets park i Falköping, ut-
färd till Vänga kvarn med flera
sevärdheter där, pensionärs-
t^räff på Sommarland och till
Ärås kvarn på muskkafd en
kväll. Dagens kåsör, Arne Jo-
hansson, "kolare", tog åskådar-
na med i både tal och sång och
musik. Egna diktade verser läs-
tes och så presenterade han sig

själv som den gamla bonden
som brukade jorden med gam-
maldags redskap och oxen som
dragare.

Oxen "Rosenbroken,' är nu
16 år och har förekommit både
i film och på många festligheter
i Tiveden, nu tränas två yngre
oxar att ta vid när Rosenbroken
inte orkar längre, "Arne Kola-
re" har några tunnlandjord som
han och hans fru Britta odlar
med Rosenbrokens hjälp.

Undenäs Hembygdsförening
har återupplivat det gamla bon-
desamhället sen förr med kolmi-
lor, nu förekommer kolarkväl-
lar och mycket annat trevligt
med medverkade från när och
Särran.

Applåderna vittnade om att
det var ett lyckat program, v.
ordf. tackade och överläinnade
en vacker ask av trä giord av
en pensionär i Frökinds SpF.

man genom att trampa i skåp-



Elevarbeten
opa museet
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På Falbygdens muse-
um kan man från och
med nu och två veckor
framåt se arbeten av
klasserna4och6iKinn-
arps resp. Gudhems
skolor. Det är lårarna
Anna-Karin och Johan
Grape som på var sitt
håll gett eleverna vissa
uppgifter inom bildska-
pandet och fått så fina
resultat att de tyckte
dessa kunde ses också
av andra skolelever, för-
äldrar.och övriga intres-
serade.

Det är totalt 85 bilder och
nästan alla elever har någon
bild utställd.

Det är mycket intressant
att se hur varje individ upp-
fattar. tänker vidare och ska-

par bilder av några få direk-
tiv. Fyrorna fick uppmaning
att måla ett barr - resp. löv-
träd t.ex. s'exorne att illustre-

I ra.en nattvandrare m.m.
Det är äkta och okonstlad

.spontanitet som här ges ut-
tryck. för och fantasin har
inga gränser. Johan Grape
menade att många av elever-
na är utvecklingsbara och att
det är roligt att bara se hur
deras känsla för färg och
form växer under arbetet.

Att man ställer ut dessa
målningar i museet är också
för att sporra qleverna ytterli-
gare och för att andra också
skall kunna se vad elever i
klass 4 och 6 åstadkommer.

Alltså fritt fram för var och
' en att titta in på museet och

' se dessa färggranna och fina
målningar - utställningen
pågår till och med den 20 maj.

IRIS JOHANSSON

:l:- '

ffi

Icl 10 CI ; 0g

'V andring genorn Kinnafp
Kinneveds Hembygdsfören-

i.tg anordnade nyligen en
kvällsvandring genom Kinnarp
med Sven Andeisson, Lofs-
gården, som ciceron.

Ett 30-tal intresserade hade
samlats vid Kinnarps skola och
man gick därefter Länsmans-
gatan, Kjelldns väg, Julles väg
och Paradgatan. Sven Anders-
son berättade under vandring-
en om de många olika männi-
skor, ideella verksamheter och
företag samt kommunala och
statliga inrättningar, som under
årens lopp funnits. på de olika
platser man passerade.

Efter promenaden samlades
deltagarna i matsalen till Kinn-
arps skola, där man drack sitt
medhavda kaffe. I skolans vesti-
bul hade också anordnats en li-
ten utställning av. gamla foton
från Kinnarp, som finns i hem-
bygdsföreningens ägo. Ordfö-
randen i hembygdsföreningen,
Rune Lennartsson, överlämna-
de därefter en blomma tiii Sven
Andersson med tack för en in-
tressant och givande kväll, var-
jämte deltagarna i vandringen
bidrog med' en välförtjänt
^^^tAraPP'!qu' v[r -10.
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TAG CHANSEN TILL ETT NYTT JOBB
lntega tillverkar kök, köksluckor, garderober, och kontorc-
inreden för den svenska marknaden och för export.

Vi är inne i en stark expansion och behöver förstärka vår
marknadsavdelning med en

ORDERflTOilAOARE
Helst med datavana och som kan uttrycka sig i tal och skrift
på tyska. Såväl kvinnliga som manliga sökanden är välkomna.r.
Är du intresserad kan du ringa platschef Curt Johnsson eller
lnga- Lill Rosvald så får vi berätta mer.

Entt@gq
slutarp, tet. 0515/333 90

-' .;;;;!' ,," ffifiF,' 1r':;::&'::ir:::i: t
Martin Johansson, Gudhems slcolo lclirss 6 J och Thomas
Lennartsson, Kinnarps skola 4 A med n&gra au sina och
kannraters m&lningar gamt liiraren Johan Grape. (Foto:
Kjell Caidahl).
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slorsta av möDler lör Kontor ocn ollenilig
miljö. Företaget omsatte 1989 ca. 800 Mkr varav 30 /" omlattade
exporlhandel. ldag har Kinnarps 650 anställda.

Vill Du bli en av oss ?'

MASKINOPERATORER
2-skift för listning, fräsning samt fan6rpressning.

LACKERARE
2-skifl och dagtid tillvalslack och ridålackline.

MONTORER
Daglid för skrivbord, skåp och bokhyllor

Arbetstider
2-skifl: FM Månd - Fred 0600 - 1406 Betald rast.

EM Månd - Torsd 1401- 2306 Betald rast.
Fredag ledig

Dagtid: Månd - Torsd 0530- 16@

Fred 0630- 1336

Vår personal erbjuds interna utvecklingsmöjligheler, sub-
venlionerad lunch, frukost och en akliv lrilid genom bl,a.
eget aktivitetshus med simbassäng, solårium, gym, ten-
nishall m.m. Du är som anslälld ansluten tillvår egen
företagshälsovård.

Vill Du veta mer, ring Frank Henningsen eller Eva Mag-
nusson, personalavd. tel.0515 - 333 70.
Välkommen med din skriftliga ansökan med kopior på be.
lyg och inlyg senast den 25 maj till personalavd.

Klnn'arps AB, 8ox 3060, 521 03 FALKÖP|NG, Tel. 051 5 - 333 70.

fi Ar g gt utt förs lc o I et&g ä*W"*p-it*:,*lt

Som en lång fårgglad orm ringlade
tåget av förskolebarn när Förskolans
dag på fredagen firades förfemte gång-
en, som vanligt med glädje, sol och

färgglad utstyrsel. På bilden är det
Fyrklövern som är redo att tåga från
Torget. (Foto: Dan Nilsson).

iqgo0riTSidS-

med kaffesamkväm och utställ-
I ning i hobby och nu vävda alster
och sydda textilier blandat med
mycket gammalt arvegods i
porslin, trä och textil.

Mycket kunde beskådas, som
annars finns hemma i gömmor-
na -- gamla fina broderade du-
kar, löpare i vitt och färg, vir-
kat, brudsjal från 1870-talet och
sängöverkast med invävt biblis- 

'

ka motiv. Så var det svarvade
skålar och fat, mycket vålgior-
da, en bondgårds alla lantbruks-
föremål i miniatyr i trä, välmålat
porslin, vackra bonader. Myc-
ket vackra taylor och inte minst
en trädgårdsstol där man fick
plats med kaffekopp m.m. på
armstödet. Även en jättefin'ut-
ställning fanns med handgjorda
dockor, tomtar och olika djur
och andra prydnadssaker, även
virkade kragar till klänningar
m.m. Så nog var det många som
blev glada för denna fina utställ-
nirlg.

Så var det tipspromenad. Rät-
ta svar: Leonardo Da Vinci;
L922; 1932;21 öre; Åttg.t*a.-
land; fransk fisksoppa; havsörn;
Lena Hjelm-W.all6n; Havresop-
pa med fruktbitar; Drottning
Kristina; Moa Martinsson; Nica-
ragua. Skiljefråga: 321 st.

- Rått tipsrad : 212 xxl 22x LIx.
Vinnare: nio rätt: Lydia

Sand6n, Slutarp. Åttarått: Knut
Östberg, Kinnarp, Dagny Jo-
hansson, Börstig och Tilly An-
dersson, Kinnarp.

I "l,i o..cs,,t1
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Carl-Andersr- FCK:s
hrpp i Kinndilirs Tour?
- Jag tror att det kan

bli hemmaseger i morgon.
Men den som skall göra't
är nog knappast Ja4
Karlsson eller jag sjålv,
utan Carl-Anders Fåg-
lum!

Ja, så säger Falköpings
CK:s elitcyklist Håkan
Arvidsson inför stortäv-
lingen Kinnarps Tour på
söndagen.

- Inom FCK är vf våt-
digt nöjda med startfåltet.
Hela den svenska eliten.
så när som på Michael
ttR,oddarntt Andersson, är
på plats, säger tåvlingsle-
daren Bosse Holgersson.

I fiol, när Kinnarps Tour kör-
des för första gången, vann Roul
Fahlin, PK-Banken (numera
Nordbanken) en spännande
spuituppgörelse.

Roul Fahlin finns
också (startnummer

varken han eller någon annan
åkare är utpräglad favorit inför
söndagens lopp.

- Nej, det är nog många som
delar favoritskapet. Och så skall
det vara, då blir det verkligen
spännande, säger Bosse Hol-
gersson.

. Hemmaseger?
Givetvis hoppas många, inte

minst publiken utmed banan,
på hemmaseger. Falköpings CK
ställer upp med fyra deltagare,
av vilka!re- håLler sadelitklass.

Det är Jan Karlsson, Håkan
Arvidsson och Carl-Anders Fåg-
lum.

Vad tror då FCK-trion om
chanserna i morgon?

Så här svarar Håkan Arvids-
son:

- Jag blev förkyld under vis-
telsen i USA och bröt därför
Tour of Trump förra torsdagen.
Nu ärjag på bättringsvägen och
jag kommer att starta i morgon,
så får vi se hur det går. Jag kom
på 12:e plats i Kinnarps Tour
förra året och vill gärna förbått-
ra den placeringen. Om allt går
bra kan jag mycket väl sluta
bland de fem främsta.

- Och som sagt, jag tror myc-
ket väl att Carl-Anders Fåglum
kan ställa till med en liten över-
raskning!

r Kan han skrålla?
Så här svarar just Carl-

Anders Fåglum:
- Det har stämt bra för mig

så här långt i år ochjag räknar
med att det är en fördel att få
köra på hemmaplan. Förra året
kom jag på c:a 20:e'plats i den
här tävlingen och givetvis hop-
pas jag på ett bättre resultat i
år. Visst ser jag fram mot Kinn-
arps Tour i morgon.

Så här svarar Jan Karlsson:
- Jag har varit krasslig efter

hemkomsten från USA och
Tour de Trump. Det har rört sig
om en förkylqing i \qmbination
med att jag var sliten. Nu är jag
friskförklarad, men jag har sä-
kert tappat en del av formen.
Synd att vår egen tävling kom-
mer just i detta läget. Jag är inte
helt säker på att jag kommer till
start och hade det varit någon
annan tävling hade jag'stått
över. Men i Kinnarps Tour vill
jag vara med.

o S6deltagare
I elitklassen av Kinnarps Tour

startar 86 cyklister. Från början
var 68 anmälda, men under vec-
kan har ett antal efteranmäl-
ningar droppat in. Bl a har Mo-
tala AIF anmält sju åkare. I den
truppen hittar vi namn som An-
ders Eklund, Johan Fagrell och
Lars Wahlqvist.

Loppet är 160,2 km långt och
körs på nästan exakt samma
bana som förra året. Det avslu-
tande korta varvet runt KinnarSi
på 7,6 km körs dock sju gånger
mot bara fem förra året.

r Bergspris
Precis som förra året blir det

bergspris i Leabybacken vid två
tillfällen och precis som förra
året kommer förbundskapten
Ville Nordin att vara på plats för
att följa sina elitcyklister.

- Allt pekar på att det blir en
intressant och spännande elit-
tävling. Hoppas nu bara på fint
väder och en stor publik, avslu-
tar Bosse Holgersson.

OLOF DARIUS

med i år
26), men



o Kinnarp/Slutarp I q to o t i I Kinneveds
Hembygdsförening
hade i söndags anordnat tips-
promenad. Trots det kalla och
regniga vädret startade fyrtio
deltagare.

Ingen hade alla rätt, men två
personer hade 16, en 15, två 14
och sex hade 13 rätt.

Priset gick till Allan Thor,
Kinnarp, genom skiljefrågan.

Rätta svar: blåstjärna; syre;
Riga; fisk; Kalle och Hobbe;
Arboga; Ingemar Eliasson; Li-'
verpool; blå; lantbrukare; Pie-
chowzski; Italien; Bjertorp; Ivar
Lo-Johansson; 424 g; 1986;
svartvit flugsnappare: 1991; Sö-
dermanland..

Skiljefrågan: boken innehöll
564 sidor.
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Kinneueils bc.rnkör sjunger i Börstigs lc.yrl+a (Foto: Josef Jacobsson).
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"Jag är med €f alla dagar intill tidens ände", dessa bibelord sjöngs av konfirmander

oå --."itrgtt.-t." ,rät ungdo-aina i Kinneveds pastorat på lördagseftermiddagen hade kon- .

firmationsförhör i BrismJne kyrka. Konfirmandiäraren prosten Uno-Mårtensson höll förhör

med sina läsbarn som sedan iå rOttd"g.t gick sin första nattvardsgång i Kinneveds kyrka-

Via ..g"fr,t medverkade gsngt Kiellst"å* o"h församlingsassistenten Ulrika Andersscin, ac-

tå*p.äj.""ae på gitarr. Ärels känfirmander var Therese Holm, Sara Lagerstrand, Tomas
glaÅueq ae påUto, Jenny Hultin, Magnus Carlson, Hanna Bemerhag, Robert Sahl6n, Erik

c,r.t"r6rå", Martin Johanison, Daniel Gustavsson, Tony Claesson, Pontus Johansson, Jeanet-

. te Qvist och gTI !a* (""3 t"..3-T.3 _

Kyrltsöndqg iBörst@
I samband med förra sönda-

gens högmässa i Börstigs kyrka
invigdes en ny kollekthåv. Den-
na överräcktes till prosten Uno

Mårtensson av givaren Inger
Johansson, som tillsammans
med sin son Kenneth tillverkat
kollekthåven. Vid höemässan

medverkade även Kinneveds
barnkör under ledning av kan-
tor Margareta Thor.

L



Kinnurp -S lut äTf"ha, rllrieeh.-tr(inn./Slutarp 2-2
su å,rt rne d rnå,Iskyttet

i närstrid lyft bollen över Val-
torpsmålet. Niklas Pettersson
var sedan inblandad i ytterliga-
re ett par attacker med spänst
i, men bollen gick över och vid
sidan om målet.

Björn Lugn i Valtorpsmålet
hade alltså en jobbigare dag än
hemmalagets Arne Ekbom,
men båda var tongivande i sina
rag.

Hemmalaget fick ställa upp
utan bl.a. Thomas Collin ocir
Ove Josefsson och det betydde
vissa ommöbleringar. Det är
dock angenämt att konstatera
att juniorspelarna fyller väl måt_
tet, där de agerar med finess i
bakre leden. Dominerande roll
hade. annars Tommy Berglund,
som jobbade med framgång he_
la matchen. Clemens Hofbåuer,
har kommit igång rejält efter ett
tags halvfart_vad gäller träning
ocvh spel. Over huvud taget
finns det mycket att se. fråm
emot vad gäller spelet. Nu mås_
te skyttet lossna.

o Ungt och lovande
Valtorp, som kommit åter till

femman i år, har också en ung
och lovande besättning. Niklai
Pettersson kräver dubbel mar_
kering genom snabbhet och
bollsäkerhet. Bäst på planen
var annars en bollveteran. näm_
ligen Lasse Lundh. Oj, vad bra
han varl

Skövdedomaren Pelle Kihl-
ström friade i några situationer,
där Valtorpsanhängare tyckte
att han borde blåst. Hemmala-
gets straff når Jörgen Anders-
son trycktes ner var dock OK.

BÄSSE JOHANSSON.

tr(innarp/Sl. -Ekedalen O -2
'Med två mål i första halv-
lekens 20:e resPektive 30:e mi-
nut' vann Ekedalen söndags-
kvällens match i divsion V Södra
mot Kinnarp/SlutarP På Kinne-
mo. Det blev en ganska tam och
avslagen tillställning där båda
lagen hade svårt att få till det
framför målburarna.

I spöl var det tämligen jämnt.
Ekedalen var något vassare före
paus men fick det betYdligt svå-
iare i andra halvlek. Bästa in-'
satserna i respektive lag fann vi
i försvarssPelare' Claes Grön-
ning, Christer Andersson och
Mats Löfvihg var tongivande i
gästlaget där också anfallaren
Claes Rydholm hade de båsta
försöken.

Hemmalaget fick ställa uPP
utan ordinare Arne Ekbom mel-

Kinnarps-Slutarps IF
har svårt att få till det or-
dentligt i avslutningarna
och det var på vippen att
laget på torsdagskvällen
förlorat till gåsterna från
Valtorp, men på en fast
situation - straffspark -
fem minuter före slut lyc-
kades Hans-Olof Gustafs-
son pricka in kvitterings-
bollen till 1-1.

I det läget var naturligt-
vis hemmalaget glada för
den ena poången, men om
sanningen ska fram, så
borde KlF-SlF-konstella:
tionen redan på ett tidigt
stadium greppat matchen
målmässigt.

I första halvlek hade laget ett
fast tag om händelserna och det
resulterade också i målchanser
genom Hans-Olof Gustafsson.
Tommy Berglund och Clemens
Ho{bauer. Mot detta hade inte
Valtorp samma tyngd på sina
attacker utan det var så att gäs-
ternas försvar fick ta ett tungt
ansvar. Har man en sån rese
som Lasse Lundh så kan det
klara sig ganska bra.

r Kontring
Spelet var tamare efter paus,

men Valtorp fick i alla fall mer
att säga till om och det gäller
framförallt sedan lagets vassas-
te "spelare Niklas Pettersson
kontrat in 0-1 efter 20 minuter.
Sekunderna tidigare hade hem-
malagets Hans-Olof Gustavsson

- Jag tycker vi låg närmast
segern, men samtidigt får man
var nöjd med en poåing när
matchbilderiblev som den blev.

Det sa Kinnarp/Slutarps trå-
naren Göran Johansson efter
fredagens match mot Ulrice-
hamns IF som slutade 2-2(2-r). I

Hans-Olof Gustavsson gav
Kinnarp/Slutarp ledningen re-
dan i andra minuten, men hem-
malaget kunde kvittera nästan
omgående. Första halvlek var
sedan ganska jämn, men UIF
fick. ett psykologiskt viktigt mål
minuten före pausvilan.

Kinnarp/Slutarp lät sig dock
inte nedslås utan giorde en myc-

ket bra andra halvlek.
- Sett till chanier och spel

tycker jag att vi kunde vunnit,i
men nu får vi vara glada att det
åtminstone blev ett mål till slut,
sa Göran.

Kvitteringen kom tio.minuter
före slutet. Clemens Ho{bauer
sprang sig fri, sköt ett skott som
målvakten räddade, men Tom-
my Berglund höll sig framme
oeh slog in returen.

- Alla var bra, speciellt i and-
ra halvlek, men ett extra plus
till vänsterbacken Jörgen An-
dersson och alltid säkre Arne
Ekbom i mål, avslutade G<iran
Johansson.

fi1e:'a:i-ir6

lan stolparna men ersättaren
Ulf Forsberg kunde inte göra
något åt målen. Håkan Anders-
sons placering som mittback i
den andra halvleken gjorde att
han spelade till sig det bästa för-
svarsbetyget. I övrigt tämligen
jämna prestationer utan att nå-
gon gick riktigt På toPP. Framåt
hände det egentligen inte nägot
att glädjas över. En snedsPark
från en EkedalensPelare i bör-
jan av andra halvlek var hem-
malagets bästa chans.

Claes Rydholm svarade för
det första målet då han PåPass-
ligt uppfattade en miss i hemma-
försvaret och slog in 0-1. 0-Z
gjorde Tommy Fredriksson ef-
tår en halvtimme. Här touchade
målskottet en försvarare och
ställde Forsberg chanslös. Ut-

Div. V Tidaholmsgruppen
KinnarplSlutarp - Hörnebo

B
5-0 (2-0)
Mål IVS: Sofia Jarlsson 3 och

Gunilla Kullman 2.
Kinnarp/Slutarps damlag har

flytjust nu. I helgen blev det en
ny seger då Hörnebo slogs till-
baka med klara 5-0 via 2-0 i
paus.

- Det blåste och var svårt att
spela men vi rullade ändåbollen
bra. Allting stämde fint, tyckte
tränaren Thomas Westerberg.

Bra i hemmalaget var Sofia
Jarlsson. Ulrika Äkermark och
Jessica Wingren.

. . t.i?3,e:45:Å'1.

märkt domare var Per-Olof Jo-
hansson, Skara.

BÄSSE JOHANSSON
11..iö-o3'-&l

o Kinnarp/Slutarp
Yägföreningen kollade
lekplatserna ,?1<l-os-ar

Kinnarp-Slutarps Vägfören-,
ing besiktigade vid sitt senaste
sammanträde bl.a. grönområde
och lekplatser i de båda sam-
hällena. Föreningens ekonomi
tillåter inte några stora arbeten,
men vissa justeringar av bl.a.
lekplatser ska ske. Belysnings-
nätet har också kollats och inom
kort kommer även hår att.ske
justeringar.

Onskemål har framkommit-
om en s.k. vägbula på Fastarps-

gatan, men föreningen anser sig
inte kunna anlägga bulor inom
villaområdena utan vädjar till
bilister, mc-åkare och mopedis-
ter att hålla låga hastigheter
inom dessa områden. Vägbulor
finns på Skogsvägen och Låns-
mansgatan, som är genomfarts-
leder på ett annat sätt. Fastig-
hetsägare som har skymmande
håckar uppmanas också att se
över häckarna så att de inte
skymmer sikten.



Förliknirg orn rnögelhus -
kommunen betalar 4OO OOO
Processerna om mögel-

husen i Slutarp är slut-
förda.

Familjen Stenqvist på
Björkiingsvägen 10 får
400 000 kronor av Falkö-
pings kommun.
.. Familjen Isacsson på
Angsgatan 9, strax intill,
har fått ersättning av
Folksam.

Båda fastigheterna ligger i ,

samrna bostadsområde i Slut-
arp, och båda är angripna av
mögel orsakad av fukt.

Och det aktuella bostadsom-,
rådet är etd:problemområde vad
gäller vissa av de sammanlagt
18 källarhusen. Den höga
grundvattennivån får till följd att
källare vattenfylls, med åtföljan-

de fukt- och mögelproblem som
ett brev på posten.

I fura av källarhusen finns
länspump installerad, och famil-
jerna Stehqvist och Isacsson har
drabbats absolut hårdast av de

Idag är källaren kraftigt mö-
gelskadad.

Christer Stenqvist stämde un-
der 1989 Falköpings komiaun ' 

Isacsson
inför tingsrätten. Han ansåg att' O"ktå Sven-Olof Isacsson för-
kommunen brustit i ansvar när klarar sig nöjd med ersättning
man tillåtit källarhus i området, från försäkringsbolaget Folk-
och krävde 575 000 kronor i er- sam. Denna ersåttning är resul-
sättning för att kunna återställa tatet av en rättslig brocess mot
källaren och förebygga framtida den förre ägaren till fastigheten'
fuktangrepp. Han är dock inte nöjd med hur

Denna process har nu 1ii15 Falköpings kommun behandlat

till förlikning. faköpinls kq--iho""* och hans familj'

mun ersättei familjen si""quitt -- ISlt juridiskt har de rått'

med 400 000 kronor. ' rvårt fall är preskiberat' men nog

tyckerjag att de kunde visat lite
god vilja och hjälpt också oss
ekonomiskt.

- För visst skall kommunen
ta ansvar för resultatet av att en
gång tillåtit kållarhus i området'
säger han.

Sven-Olof Isacsson vill inte
avslöja hur stor ersättningen
från Folksam är, men säger sig
som sagt nöjd.

Att sanera huset, byggt 1972

och köpt 1978, är en affär på
drygt 500 000 kronor. Denna lös'
ning blir dock inte aktuell'

- Antingen bygger vi nytt På
den här tomten eller säljer huset

till någon som orkar sanera det'
säger Sven-Olof Isacsson.

r Dråneringsdike
Falköpings kommun har ock-

så beslutat att låta gräva ett fem
meter djupt dräneringsdike i
den intilliggandö parken' Detta
till en kostnad på 520 000 kro-
nor.

Man hoppas att detta kan sän-
ka grundvattenivån, och en
gång för alla lösa fuktproblemen
föi de värst utsatta husen' Dessa
ligger närmast parkområdet.

JÖRGEN GUSTAFSSON

I)rånering
i Slutarp

520 000 kronor, det får
det kosta att dränera bo-
stadsområdet vid Ängs-
gatan i Slutarp,-.1ett om-
råde med mångåriga fukt-
och mögelproblem i kål-
larhus.

lTto - 06-0&.

- Om jag gör arbetet själv
räcker pengarna. Jag är nöjd,
sägbr Christer Stenqvist.

f'-"

ogynnsamma grundvattenför-
hållandena.

o .Stenqvist
År 1976 byggde Christer Sten-

qvist familjens hus på Björ-
kängsvägen, och redan två år
senare var fuktproblemen g.
faktum. l''

Gammald"g;*c6-o1
exu,men, i Kinruarp
Traditionell examen med

blomdekorerade klassrum, för-
väntansfulla föräldrar, mor- och
farföräldrar och elever med go-

dispåsar i händerna, ja det var
så man firade skolavslutningen
i Kinnarp. Eleverna i de olika

Eleuernaäkloss3aochJ
b redouisade uad de under
aå,ren liirt sig om Viistergöt-
Ia^nd, samt sjöng uiistgöta-
sanger.

klasserna framförde pjäser, läs-
te egna- dikter eller redovisade
något grupparbete, som de un-
der våren arbetat med. Sång
och musik stod också på pro-
grammet. Avslutningsvis samla-
des alla ute vid flaggstången för
att gemensamt sjunga sommar-
psalmen "Den blomstertid" och
så hurra för det väntande som-
marlovet,

E-L T



Göran Anderqson ".fo"ä"å?ff;ffff"1ä'"J;nb; p[kttroget skötte sina åtagan-
död 

u'' 
,r. den i orika föreningar, där han I lqn ^rnI 'v \J O v

ffir::!i'iiii'i:in+6 nats organisationens [ecken i sil-

GöranAndersson, Kinnarp - ver för sitterrgagerade ochhån-

"älå;;';fl i "å,,eark".åa" 
c'T1**:lT11t9:5T'lj-

ofta'var ordförande. Han var
uppoffrande och uppskattad
som kamrat och ledare. I NTO
blev han medlem 1928 och han
var vid sin död alltjåmt medlem
av dess styrelse. Han var också
med vid bildandet av tidningen
Falbygdens jul för 30 år sedan
och ledamot av den kommittd
som utger den. Han var jury-
medlem i Falköpings Tidnings
Idrottssköld från starten på
40-talet. Han var vidare medlem
av Falbygdens Idrottsallians,
som ägnade sig åt fri-idrotten
samt fotbollen i Kinnarps IF' I
mer än 25 år och vid sin död var
han ordförande i Kinneveds rö-
dakorskrets och har också förlä-

Sex hvreshus
vid Tångavägen
i Slutarp

Riksbyggen har fått bYgglov
för sex flerbostadshus med sam-

manlagt 24 lägenheter På
Tåneavägen i SlutarP. Husen
uppflrs i ett och två-Plan och
byggstart sker efter semestern'-Påi ttt. länge sagls att det är
brist på lägenheter i KinnarP

:1llll'llrto-oe"i/, _

ochinomföreningslivet:;led .Göran Andersson var en fin

;tl;;;å;s." i enilder 
"u 

is a"' 1Tå1",--.::-l tillhörde rörst

biuy't"t"u". han meie;isi;;; å:::ry \tlokör och därerter

ävenlantbrukare.Hanr*fååJ Kjnneved kyrkokör sedan 42;

il"tt". och flyttade "o* 
L"t" d;ir h3n v^ar,9rdförande' under

Iti"rt tiff Nydat i finttatp oc1, sina år i Actlinga tillhörde han

1931 vidare till Lofsgårde-n, åii kyrkokörerna i Varv och Val-

iade"., då flyttade ritt Åä*i. *tp'P:l::gopulärasånggrup-
Göran Andersson "tU.i.au 

pen Skillingtryckarna hade i
;;;;" i mejeriet på L;idå'- l'':'9.* 3c!f en omtvckt och

J"r, tiu, tran ignz inei"k atiett- duktig sångarkamrat'

;;;;;ilt"",6Jå?;t;;;" - YIT:st sörjande är tre barn

""n-nyti"a"irrrtr.nn""rå.ätaä- 
med ftli": samt svskon och

fr.- "Nro.rgarden i Kinnarp. goda vånnen Inga'

Under elvä år var makarria x

verksamma där och aa."ii." ii- vi{ annandagens div V-

r.. rå"e.iÄ"llinga och åGrvan- i:tl ?1-Ttinemo 
hölls paren-

ä. isä till Mos"sgård";. 
-F;" tation över Göran Andersson,

detta ar och fram tiu siope".io- "oP 
varit engagerad i klubben,

-^-i*a ioafl arlrorqrta cnl.. .ia och dessutom en mycket flitig

23

, nerinq 1980 arbetade Göran vid ocn oessulom en rlrycÅeL urlrE

liliilåH;;ö;. 
- 

å:""l"ufotbolsmatchernaibvg-t__
tqT4*pr- aq

Tipspromehad i AxtorS
Kinneved-Brismene center-

avdelning anordnade i tisdags
tipspromenad i AxtorP, Kinn-
arp. Tyvärr kom endast 13 Per-
soner till start för en Promenad
i den fina försommarkvällen.

Rätt rad: LZl xx2 ZIx ZlL.
Rätt svar: Antimögelmedel;

300 kg; 1,5 mg/l; hjärt- o. kärl-
sjukd.; gör egentligen ingen nYt-
ta; ?0 Vdygn; 95Vo; ett Gotland
i veckan; lämnar till miljösta-
tion; glasflaska (returglas);6 500

ton; luftföroreningarna.
Skiljefråga: 271 st makaroner

i burken.
Vinnare blev: Assar Karlsson

9 rätt (156 st), TommY Anders-
son 9 rätt (78 st), Gustav Silvan'
der 8 rätt (300 st).

'.,,I
't

Så uar matchen...

FFK:s Göran Aridersson'uar dukti,g i rnå,nilagens wgtch
på, Ki.nnerno. Hrir jagas han au hemmalagets Jörgeri An-
d.ersson. (Foto: 8jeII Caidahl).

Kinnarp-slutarp-Falköp. FK. 3 -3 ( f - 2)
Målen: 0-1 (1) Göran Andersson, 0-2 (6) TomasJohans-

son, 1-2 (12) Ove Josefsson 2-2 (52) Tomas Collin, 3-2
(64) Hans-Olof Gustafsson (straffl, 3-3 (68) Jeff Mikkelsen.

Varningar: KIF-SIF: Erik Winlöf, Arne Ekbom. FFK:
Göran Andersson, Patrik Kullman.

Domare: Sten Olssön, Axvall.
Publik: c:a 150 personer.
Kommentar: Båda lagens försvar hade sina mörka stun-

der, inte minst hemmalagets undei upptakten av matchen
då virrigt spel bäddade för Falköpings ledningsmåI.

Hemmalaget vände 0-2 till 3-2, men lyckades inte kny-
ta till framför duktigt spelande Arne Ekbom. Aven om
hemmalaget hade väl så mycket av spelet, så kom FFK: ,

arna fram i rappa kontrastötar, oftast med Göran "Jösse"
Andersson i huvudrollen. Så kanske var ett oavgjort resul-
tat en rättvis utgång av en match som avslutades under
buller och bång. Kraftigt regn och åska ackompanjerade
aktörerna den sista halvtimmen och störde spelet.

"Jösse" är nämnd hos gästerna, men även Bo "Flis"
Andersson skall ha extra beröm. Ove Josefsson, Jörgen
Andersson och bitvis även Tomas Collin får extra plus i
hemmalaget. Minus sätter vi dock för domartrion, som inte
hade någon lvckad afton' 

BÄssE J.HANSS.N
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Så uar matchen,,"
Stenstorp-Kinnarp/Slutarp 2-4 (2- f )

Målen: 1-0 (4) Urban Johansson, 2-0 (8) Urban Johans-
son, 2-1 (24) Clemens Ho{bauer, 2-Z (60) Tommy Berg-
lund, 2-3 (62) Hans-Olof Gustafsson, 2-4 (80) Ove Josefs-
son.

Varning: Hans-Olof Gustafsson, Kinnarp/Slutarp.
Domare: Ingemar Johansson, Skövde.
Publik: 108 betalande.
Kommentar: Atf släppa in mål i början på matcherna

har varit ett av Kinnarp/Slutarps stora dilemma deir här
säsongen. I söndagens match mot Stenstorp hände det
igen. Redan efter åtta minuter hade hemmalaset skaffat
sig en till synes betryggande ledning med 2-0.

Därefter täppte Kinnarp/Slutarp till bakåt, man,to! över
på mittfältet och man skapade också en hel del i chans-
väg. Frånsett de första tio minuterna var det här en match
som gick helt i Kinnarp/Slutarps färger. Laget bjöd på
rolig, kämpaglad och kombinationrik anfallsfotboll, och
ingen kunde förstå att att laget huserar i de nedre regioner-
na av "femman".- Kinnarp/Slutarp fortsatte att dominera efter paus. Tom-
my Berglund slog in den mycket rättmätiga kvitteringen
med en halvtimme kvar att spela, sedan kunde också
Hans-Olof Gustafsson och Ove Josefsson späda på lagets
målskörd och se till att tre mycket välbehövliga poäng
bårgades.

Individuellt sett fanns det många spelare som utmärkte
sig i gårdagens Kinnarp/Slutarp, den kanske allra främste
var Hans-Olof Gustafsson som var ett ständigt orosmoment
för Stenstorpsförsvaret. Arne Ekblom i mål,et är en annan
som förtjänar beröm. Han svarade för ett par fina rädd-
ningar i den andra halvleken och reparerade därmed sitt
misstag i den första som betydde 2-0 för Stenstorp.

Stenstorp då? Jodå, visst hade laget ett par chanser men
inte kom det upp i samma standard som gästerna. Urban
Johansson var med sina två mål den ende som utmärkte
sig i hemmalaget.

DAVID LINDMAN

ilät

Ame Ekbom i. KinnarplSlutarps rnå.l soarade för ett par
fina ingripanden t, den andra haluleken. Hiir hoppar
han högst och hindrar Stenstorps Jonas Ottosson fr&n
att nicka bollen mot må\. (Foto: Niklas Gustausson).
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Jörgen Andersson och Per-Olof Jonsson t kamp om bol-
len. Olyckligttsis bröt Per-Olof benet senare t matchen
och diirefter tappade Tomten sttt fina spel. (Foto: Dan
Nilsson).

Kimarp/Slutarp-Tomten f -I (O-f)
Målen: 0-1 Tomas Svensson (27), L-I Ola Johansson

(76).

Varningar: Kjell-Åke Lövgren, Tomten (30), Magnus
Ström, Tomten (45).

Domare: Jonny Wejshag, Skara.
Publik: ca 50 betalande.
Kommenfar: Tomten hade här återigen chansen attgå

ikapp serieledande Ekedalen. Kinnarp/Slutarp å sin sida
hade chansen att lämna bottenlagen bakom sig. Nu lycka-
des inte något av lagen med sin föresats i och med det
oavglorda resultatet' En "pinne" ger ju sogn bekant inte
så mycket med det nya trepoängssystemet.

Tomten började mycket bra ute på Kinnemo. Gång på
gång kom man runt på kanterna och laget tycktes bemäs-
tra det våta underlaget bättre än hemmalaget. Det rättvisa
ledningsmålet kom efter en halvtimme då Tomas Svensson
höll sig framme på en målvaktsretur. Det föregående skot-
tet ombesörjdes av Conny Hermansson som gjorde en
mycket stark första halvlek. Tre minuter senare gick det
grus i Tomtenmaskiner"iet. Per-Olof Jonsson ådrog sig då
ett benbrott och efter det stod inte gästerna att känna igen.
Man blev stillastående och tappade ofta i markeringsspelet.

Om Tomten hade gjort sig förtjänt av en ledning i den
första halvleken så var Kinnarp/Slutarps kvittering efter
paus fullt lika rättvis. Pigge inhopparen Ola Johansson fick
på ett ganska löst men välplacerat skott från straffområdet
bom letade sig in bakom en i övrigt duktig Stefan Anders-
son i Tomtenmålet. Kinnarp/Slutarp hade då haft kontroll
på händelserna och skapat lika många och fina chanser
som Tomten i den första halvleken.

Oavgjort var rättvist i denna match som trots det svår-
bemästrade underlaget bjöd på ganska trevligt spel. I Tom-
ten är Conny Hermansson och Stefan Andersson nämnda.
Peter Öman var också han bra. I Kinnarp/Slutarp höjde
sig anfallaren Tomas Collin och mittfältarna Ove Josefsson
och Tommy Berglund snäppet över sina lagkamrater.

DAVID LINDMAN t

Så uar malchen,..



I(innarps Tempo i morgon!

Sti. hör så,g det ut nör Ki.nnarps Tour kördes för knappt en må'nad sedan. Den gå.ngen ;

oar Lars Wahlquilt frå,n Motala. I m-orgon iir det d'ags för Kinnatps Tempo, en fin tiirs-
li.ng d.et ocks&. (Foto: Sture Alerandersson).

! morgori är det dags
för en ny stor cykeltäv-
ling i Falköpings CK:s
regi.' ':-

För'en ktapp månad
sedan arrangerade ju
FCK Kinnarps Tour
och nu år det dags för
Kinnarps Tempo.

Tåvlingen omfattar
alla klasser och i elit-
klassen ser vi FCK:s

egen Håkan Arvidsson
som en av favoriterna.

Håkan lyckades,: som be-
kant inte riktigt kvalificera
sig för Postgirot Open, men
får trösta sig med att iillhöra
favoriterna i elitklassen vid
Kinnarps Tempo över 20 krn.

Elitklassen iirnehåller c:a
20 åkare och.från FCK deltar
obkså Fredric Johansson och
Johan Andersson.

Tidaholms CA är givetvis
också på plats med sina lo-

vande killar Per Bertilsson,
Tobias Lindblad, Claes Rehn
och Per Strååt.

r Sammaplats
Start och mål år, precis

som vid Kinnårps Tour, utan-
för Kinnarps AB. Tempoba-
nan går in mot Falköping och
mäter alltså 20 km. De yngsta
klasserna nöjer sig med 10
km.

Totalt tävlas det i 20 klas- i

ser.

KVALLSAUKTION
Onsd: den 20 juni kl. 17.30 på Fabriksg. 3, Slutarp.
För dödsbo och andra inlämnares räkning försäljes: Gust.
möbelgrupp-linneskåp-sideboard-r.bord + 4 stolar, spegel-
byråer bl a äpplet, chiffonj6, stilbyrå, rokokobyrå, eksoffa*
2 karmst. * 2 stolar i äpplet, pelarbord, ekskåp, utdrags-
säng, stort ekbord, 3-G låd. byråer, lavoar, kökssoffa, föns-
terbord, g:a fåtöljer,' kistor, spinnrock, f-TV, kassaskåp,
lodklocka, bord-golv-taklampor, stor kristallkrona, glas o.
porslin, mattor, Iinne, g:a särkar, jordglob, spann o. reser-
voar i koppar, kopparbunkar, höganäskrukor, mycket böc-
ker bl.a. Sv. gods o. gårdar, Sv. bebyggelse, frimärken,
fickur, herrarmb.ur, guldring 20 k, skriv o. räknemask.,
bandsp., radioapp., telefoner, solparasoll, motionscykel,
damcykel, moped, elmangel, symaskin, ny saftmaja, rid-
stövlar st 44, frysskåp, kompressor, cirkelsåg, hy9elbänk,
sniökeriverktyg, bandputsmaskin, slipsten, trallgolv, qjölk-
krukor, trpt-kärra samt mycket annat som ej kan spec.
Kontant bet. Visn. fr. kl. 16.30. Servering. Välkomna!

SLUTARPS
AUKTIONSHALL HB
A. Johansson - Tel. 0515/330 81

Gods mottages för kommande auktioner

ou genrasades

Div V Tidaholm
Kinnarp/Slutarp-IFK

Skövde.
0-8 (0-4)
Oj, så snett det gick för Kinn-

arp/Slutarp i den tidiga seriefi-
nalen mot IFK Skövde på Kin-
nemo. Hela 0-8 i baken...

Allt gick emot Kinnarp/Slu-
tarp den här dagen. Först två
återbud från viktiga spelare,
sedan några snabba mål i ba.
ken. Och givetvis"blev det hela
inte roligare av att både 0-2 och
0-3 var självmåll

Dessutom hade Kinnarp/Slu-
tarp, hur de än plockade om i
laget, ingen chans att stoppa
gästernas stora stjärna, for-
warden Sandra Krantz. Hon
giorde själv fyra måI, fixade en
straff och förspelet till ett av
målen. Det var bara självmålen
hon inte var inblandad i...

IFK Skövde är klassen bättre
än Kinnarp/Slutarp, mycket
tack vare nyss nämnda Sandra
Krantz. Men normalt är inte
skillnaden så stor som åtta måI.

- Nej, vi kan bättre än så
här. Typiskt att vi skall göra vå_r
sämsta match för året när det
är seriefihal, suckade tränaren
Thomas Westerberg.

Backen Annica Callenvik var.
bra i hemmalaget. Hon är utan.
tvekan en mycket lovande spe-
lare. Duktig var också inhoppa-
ren Cina Andersson, som an-
nars inte har spelat aktivt på två
år och som kallades in med kort
varsel. Hennes bollsäkerhet och
rutin kom dock väl till pass. I
övrigt kan hemmatjejerna bätt-
re överläg.

l1?c>-ö6-tJ

F'ar oeh son
IIlrqrrg tfffrraf l'tg f ft I $h-qb.När sonen och fadern För att få ner utsiktsplatsen
skulle montera ned bal- så stöttade man upp då med
kongen rasade den och två grovaplankor som flyttades
sonen fitlide med en vå-' Iy"t vt$: delen av balkongen.

ning ner. Han klarad,e sig ä':å#"f;i:i t"?L:lffiJ,f.i
med en fotskada och fa- L"oä-,t" 

'"äf, 
hela balkongendern med blotta för- brakade till marken med soien

skräckelsen. De båda ha- uti. Detta trots att de fäst säker-
de, minst sagt, tur. hetsanordningar vid nedmonte-

Det hela skedde i byn Halsäng "t19"t'^ ,
mellan Kinnarp och Groland; " i," 

trck sonen en-ordentlig
på sena tisdagseftermiddaeen. fotsfa{1 och satt fastklämd ett
Far och son skulle montera= er mg_l au bråte.
en balkong som de ansåg vara ' Vadhadehäntomfadernstått
alltför skrangligt skickl Bal- under balkongen när den gav
kongen satt på ett bostadshus vrKa'
vid en lantgård.



Div V Tidaholm
Vartofta B -Kinnarp/Slutarp

1_5 (1_2)
MåI. Vartofta: Ulrika Gus-

tavsson.
l$nnarp/Slutarp: Carina

Torstensson, An4ica Callenvik,
Gunilla Kullmanl Ahette Hell-
man, Sofia Jarlsson.

Efter en jämn första halvlek
tog Kinnarp/Slutarp mer och
mer hand om händelserna. Det
kan delvis tillskrivas att orken
tröt för Vartofta.

- Vi vann rättvist och det var
kul att se att spelet fungerade
trots att vi giort en del ommöble-
ringar i laget, .sa Kinnarp/Slu-
tarps tränare Thomas Wester-
berg.

Bra i Vartofta var Nina Holm-
berg, Linda Hend6n och Lousie
Eriksson. I Kinnarp/Slutarp ska
Annica Callänvik ha beröm för
sin första halvlek och Anette
Hellman för sin andra,

:ci'j E -'sl;'i6l
De femtioå.rsjubilera,nde konfirmanderna ar fr.u.: Äke Sandön, Astrid Andersson, UIIa
Johansson f. Hallön, Margot Pettersson född Eriksson, Rune Göransson, Rut Gustaus-
son född Andersson, Greta Hagenst&I föd"d Johansson, Helrner Johansson, Karin Frtsk

född. Henriksson, Gösfo Aroidsson, Gunborg Tegehall född Andersson, Bengt Samuels-
'son, Hary Björck, Hans Karlön och Georg Andersson. $/6-4A,

---

Tran,a,rt-handlarna flvttar I\;tl-äy.----" '/ i

Kinneveds Hembygdsförening.
Torpvandring Långaberget
28i6. Samling 19.30 gamla sop-
tippen (vägen mot Äsarp). Med-
tag kaffekorg. Välkomna! /1fö

Mirijam och Jan-0we
Ingelsbo i Broddetorp,
som sedan fyra år drivit
ICA-Tranan i Brodde-
torp kommer att flytta
till hösten. De hardrivit
affåren i Broddetorp i
fyra åroch hartrivts för-
träffligt - men hembyg-
den lockar och då blir
det flyttning.

Jan-Owe Ingelsbo höll
"torg" utanför sin affär under
Broädetorpsdagen och hade
mycket att göra.

Han söker nu efterträdare '

till Tranan i Broddetorp, som
han tillsammans med makan
Miriiam drivit under fyra år -
årr sor4 varit arbetssamma
men också givande. De har ,

gett makarna stor erfarenhet
eftersom de innan var novi-i
ser på handel.

I september kommer de att
lämna Broddetorp - något
som Broddetorpsborna tyc- '

ker år tråkigt. Mirijar4 och
Jan-Owe år båda från Äsarp '
och när det blev känt att
Bengt Sarnuelsson ville låm-
na sin affär ville de ta vara
på tillfället - man kan ju ald-
rig veta när ett sådant åter-
kommer. sade Jan-Owe till
sitt försvar och som ursäkt till '

flyttandet.
Hembygden lockar - Slyt- ,

K o nfiwna,ttd,j ub il e um i lfinnea e d

Efter högmässan med natt-
vardsgång fortsatte gemenska-
pen i församlingshemmet med
middag i vilken också deltog
prostparet Uno och Gertrud
Mårtensson.

Istället för att lägga blommor
på de avlidna konfirmandkam-
raternas gravar liksom till kon-
firmandprästen Kurt Larsson
Grips grav giorde man en insam-
ling till förmån för Lutherhiäl-
pen. De fem avlidna kamrater-
na är Elna Persson, Ing-Britt
Sving, född Nilsson, Eldor An"
dersson,.Rune Grahn och Rune
Fredriksson.

,1'?c -bÅ- ig
Div V Södri Skaraborg

Borgrmda -Floby 
' --" 1- 1

Borgstena -Timrirele Z- 4
Kinn/Slut -Tomten 1- I

52227-r4r7
5 2 2 20- 1417
5 1 3 20- 1616 -
4 3 2 13- 815
4 | 4 r5- 2113
4 0 5 18- 1912
3 3 3 14- 1612
2 5 2 72- 1171
3 2 4 14- 1811
2 4 3 14-,1610
22512-768
2 1 6 70-20 7

I Kinneveds kyrka hölls
i samband med pingst-
dagens högmässa kon"
tirmandjubileurn. Det är
50 år sedan konfirma-
tionen i Kinneveds kyrka
och samtliga av de 20 kon- |

firmanderna soår är i livet
hade samlats vid dett6 till-

I fälle.

Jan-Owe Ingelsbo i Broddetorp utanför sin Tranan-af,för,
diir han "höll torg" rneil anledning ats "Brodiletorpsda-
gen". (Foto: Dan Nilsson).

arp ligger inte långt däritiån. svårt här med bara två an-
Affären är större och har ställda. Vi hoppas att vi snart
större kundkrets och fler an- skall ha det klart med någon
stållda - något s.9m kanske som övertar det här, säger
kan ge möjligheter att också Jan-Owe.
ta lite l.+ict, Qe.!, \a5 ;qit. , IRIS JOHANSSON

Timmele 9
Stenstorp 9
Tomten I
Floby 9
Annelmd 9
FalköpingsFK 9
Valtorp I
UlricehamnslF 9
Kinn/Slut 9
Borgunda 9
Borgstena



visst iir d,et kul *ed Åi.d,"oromarlTu& aa helgens gladn- mid,sommarfrickor; Julia och Petra Ekbom som firade rnidsom'

i;rrån"i ia Tå'ngauallen i Stutary' (Foto: Yuonne Olsson)'

vogn#ffiu
förd,e.tiW
Tå,ngaaallen

I traktorförda vagnar prydda
med löv anlåinde en del av Slut-,
arps midsommarfirare till
Tångavallen på midsommaraf-
ton.

Där våintade fler midsommar-
firare och stånd med pilkast- 

I

ning, chokladhjul, lotteri, fisk-
damm och prickskytte och så,
naturligtvis dans kring midsom-
marstången med Britt-Marie
Stridh som dansledare.

"Räven raskar över ängen,,,"
var bara en av sommarsångerna
som fick barn och föråldrar att
svänga runt i sommardan3en,

Barn och föräldrar möttes se-
dan på ett annat sått; när Kinn-
arp/Slutarps P6 lag mötte sina
maminor i en fotbollsmatch. som
avslutning på midsommarfiran-
det i Slutarp.

f

En leoand,e bild at: mid.sommar oar midsornm,affiielcom.a
Mali.n Söderberg och Petra Ekbom, båda frän Slutarp, niir
d,e entusiastiskt tog ut stsiingarna i midsommarilånsen.,
(Foto: Yoonne Olsson).
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-o Länet

Företagets största re-
surs är personalen.

Kånns frasen igen?
Den förekommer inte säl-
lan i chefens högtidstal
och stannar kvar i medve-
tandet som en fras bland
många andra.

Men på Kinnarps är det
annorlunda. Där bjuder
man verkligen till för att
ge frasen innehåll och i
det personalutvecklings-
arbete. som inletts finns
tydliga tecken på industri'
arbetets revolution. Möj'
lighet till överblick över
hela arbetsprocessen'
fortlöpande information,
samarbete över avdel-
ningsgtänser och utbild'
ning ger ett bättle och in-
tressantare innehåll åt
vardagen.

Maskinbetjäntens tid är
förbi.

Idag kallas de anställda i Pro-
duktionen operatörer och som

hanterar datorstYrda maskiner,
som finns på KinnarPs.

- Vi vill vara snäPPet före
våra konkurrenter eller kalla
dem hellre för kolleger, säger
personalchef Rosie Pettersson
och Frank Henningsen vid Per-
sonalavdelningen.

Det är personalavdelningen
på Kinnarps, som inlett en sats-
ning på information, introduk-
tion och utbildning, riktad till
personalen. Riktlinjer och mål-
sättning har satts i samarbete
med företagsledning och fackets
representanter,

När den offentliga sektorn gör
besparingar och verksamhet-
sindragningar drabbas bran-
scher som den KinnarPs företrä-
der. Mindre byråkrati, färre
skrivbord.

I stället satsar KinnarPs hårt
på exportmarknaden - de
skandinaviska grannländerna,
England, Holland, Frankrike,
USA och Australien.

Kvalitet är ett konkurrensme-
del och ett av syftena med detta
personalutvecklingsProgram är
att höja kvaliteten. Andra är
ökad effektivitet och en höjd to-
tal kompetens, Samtliga medar-

betare ges en chans till utveck-
lingsmöj ligheter inom företaget'
På det såttet ökar motivationen

'och personalens engagemang i
företagets verksamhet stärks.

o Förbättrad
information

Informationen har förbåttrats
genom att samtlig Personal var-
annan månad får muntlig in-
formation frårn närmaste chef
om vad som hånder på företaget
och vad som kommer att ske i
frågor som order, produktion,
försäljning etc. Arbetsledarna
tar också upp information från
"golvet" som kan vidarebefor-
dras längre upp i företaget.

- Personalen hålles under-
rättad om vad som är På gång
och kan därigenom se helheten
och känna sig mer delaktig, sä-
ger Rosie Pettersson.

En personaltidning med fYlligt
material från företagssfären ut-
kommer fyra gånger om året
och distribueras till medarbeta-
re och återförsäljare.

I höst inför Kinnarps s.k. mil-
jöradio i fabriken som Persona-
len kan lyssna till i free-stYles'
De kan lyssna på radions samt-

ai:;t:::1;::::1! :

::i tili::i:::l:,,:: s
'.i: :ri!.if ri : ii : :il-'e ji

ryf-dlS*'t ." I

Företaqsbutiken inuigdes hinorndagen i Kinnarps fabri'ks'
buqqn;d - ett önskemå,l frå.n personalen' En positiu sats--

åirlg ii, ile anstdllila, tgckei Susann^Larsson, utc-e ord-

f aråndei^lrii-f q2ket.rtidKinnarps.,raAlt!,e1:f -t,I111T"



Kinnarpspersonal p& skolbiinlcen. Företaget satsar p& information, introduktion och
utbild.ning an: sin personal för att ge de anstiillda rnöjlighet till öuerbliek, sanarbete
mellan abdelni,ngar och ett intressantare arbetsinnehåll åt uardagen. P& bilden iir det
fr.u. fabrr,kschefen Claes-Göran Carlsson, Kjell Strandberg, Frank Henningsen och
Rosie Petterson, samtli,ga tre frå.n 'personalaodelningen, som hå.ller i lekti.onen.

liga kanaler och via miljöradion
kan förtaget också ge kortare
information,

I dag har många av de anställ-
da egna radioapparater och det-
ta kan orsaka problem, om ar-
betskamraterna har annorlun-
da musik eller helt enkelt vill
slippa öronpina mer än nödvän-
diCt.

r Förnyanstållda
Konkurrensen om arbets-

kraften inom industrin är inte
längre så hård utan KinnarPs
som tidigare roPat efter folk kan
idag välj a medarbetare.rRekry-
tering pågår hela tiden även om.
personalomsättningen sänkts
under hösten och våren.

De nyanställda tas om hand
på ett personligt sätt. Man an-
ställer aldrig fler än två åt gång-
en och ser till att de nya inte
börjar sin första dag på en mån-
dag eller en fredag. Dessa dagar
har ett arbetsinnehåll och ar-
betstider som kan vara ett hin-
der för introduktionen i grup-
pen.

I maj i år inledde personalav-
delningen sin introduktion på
ött nytt sätt av nyanställda som
syftar till en positiv, välkomnan-

, de start för den enskilde. Det
är viktigt att han eller hon
snabbt lär känna sin chef och
sina jobbarkompisar, blir en i
"Kinnarpsgänget". Introduk-
tionskursen innehåller också in-
formation om arbetsmiljö, ar-
betarskydd, kvalitets- och ord-
ningsregler.

o Internutbildning
- I nära samarbete med före-

tagsledningen och den fackliga
organisationen har vi utarbetat
en internutbildning i trä och tek-
nik i fyra steg. Utbildningen
skall omfatta samtliga 650 an-
ställda i det första utbildnings-
steget, en grundutbildning på 8

' timmar, säger Rosie Pettersson
och Frank Henningsen. Peso-

nalavdelningen har ytterligare
två medarbetare - Kjell Strand-
berg och Eva Magnusson - som
också medverkat till och medar-
betat i utbildningen.

Detta första steg ger bransch-
och företagskännedom om
Kinnarps AB som ett tillverkan-
de, utvecklande och försäljande
företag inom kontorsmöbel-
branschen.

Utbildningen kommer att ges
till samtliga nya medarbetare
efter c:a sex veckors anstall-
ning.

Samtliga anställda får diplom
efter genomgången utbildning.

o Kvalitetskrav
' 'Kinnarps arbetar samtidigt
med nytänkande inom kvalitets-
området för att inom något år
nå en internationell kvalitets-
standard, där endast ett fåtal i
branschen "platsar". Siktet är
inställt på EG=marknaden och
dit når man lättast med en ut-
bildad, välinformerad och moti-
verad personal.

. Företagsbutik,
lunchmatsal

Häromdagen invigdes före-
tagsbutiken där de anställda
kan handla sportartiklar, sPort-
kläder, skjortor och en hel del
annat till förmånliga Priser. Fö-
reståndare är KinnarPs egen
"revykung" Bj örn Hellström vid
förrådet och den läckra inred-
ningen har Anette Persson, in-
köpsavdelningen och Christina
Tidqvist, inredningsavdelning-
en, svarat för. Butiken har till-
kommit på önskemål av Perso-
nalen. som också kan handla
med rabatt på Älvsereds Postor-
der, ett Kinnarpsägt företag.

Fritidskommitt6n är aktiv och
arrangerar trivsamma träffar
och resor, där familjerna också
kan delta. Ett par sommarstugor
i Multsjö står till personalens för-

Forts på nästa sid

Forts från föreg sid

fogandg
Företaget har en fritidsan-

läggning på fabriksområdet och
personalmatsalen är värd ett
eget hedersomnämnande. Bor-
ta är kantinmiljön och annat som
förknippas med fabriksmitjöers
tristess. Matsalen är en läcker
restaurang, ljus och vacker, och
maten är hemlagad med både
"dageris" och "ä la carte"

o Facket positivt
Vice fackordförande för Trå

år Susann Larsson och hon är
lpositiv, ja närmast entusiastisk,
när hon ger sin syn på personal-
lutvecklingsprogrammet'
j - Företaget satsar tid och
pengar på sina anställda. Vi har
vdrit med om att diskutera och

$obba fram programmet, som vi
'upplever som mycket Positivt,
säger Susann som inte tvekar
att rekommendera industriar-
bete. Själv har hon arbetat inom
en helt annan bransch tidigare
och valde industrijobb vid Kinn-
arps.

Susann ångrar inte valet.' Text: Ulla Nordmark
Bild: Niklas Gustavsson

Fr.o. fgra Kinnarpsanstiilld.a und,er en utbildningstt'mme - frn^Elt' WaIIe, Helena
Sr"n""ön, Johan (ilsson"och Peter Gusto,usson. T.i. personalchef Rosie Pettersson och

king st t. h. fabrikschef CIae s-G öran C arlsson'
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i Kampa" f"år fo"d"*:
F alb y gd,s allians erus för st u t äaling

lrtla- o?- o?
Semesterctängt

9t7-11l8 l9?ö
Dessförinnan erbjudes:
Midjeförklåden fr. 15:-,
örngott, vita 10:-. Bom-
ullstyger samt blekt och
oblekt lakansväv extra.bil-
ligt. (Oblekt v äv fr. l2:Jm.)

Nilssons Manufaktur
Kinnarp - 0515/33134

Lördagsutflykt
rned IOGT-NTO

Ett 20-tal medlemmar
från IOGT-NTO-förening'
en i.Kinnarp har giort en
trivsam resa genom Ätra-
dalen.

Gårdsbageriet i Ryninga var
första anhalten. Där beråttade
innehavaren om sin verksam-
het.

Färden gick vidare genom
Trädet och Blidsberg till Dalum
där 1100-talskyrkan besågs.
. Vidare till Böne och Valla-
Lottas stuga "Jordkulan" där
hon bodde i sin ensamhet val-
lande fåren.

I Påbo tog de TV-bekanta
'bröderna Henrik och Edvin Jo-
hansson emot oeh berättade om
bygden och sin egen verksam-
het.

Henrik som varit kantor i Lia-
reds kyrka har även givit ut en
.samling dikter med titelnPVers-
bukett". Besökarna fick höra en
del av dessa. Brödernas konst-
och antikvitetssamling fick man
också tillfålle,att bese.

Elter middag i Ulricehamn;
gick färden till getfarmen i Knät-
te där ägarerr Mats Johansson
visade bland annat det mejeri
som finns på gården dår man
framställer bland annat härliga
dessertostar.

Eftermiddagskaffet intogs i
Ärås krrarn hos värdparet Len-
nart och Marita Vasling. Medan
viirdinnan ordnade med kaffet
berättade värden kvarnens och
bygdens intressanta historia
samt visade runt i alla lokalite-
ter,

Hemresan gick utmed Lön-
nerns stxan$ genor-n., Fivlered
och Solberga. , rl i. "l,114 -e"]-&Il
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I Den 12 augusti 1934 hölls
I Falbygdsalliansens första
I tävling på Tångavallen i Slut-
I arp. Det är alltså för 56 år
i sedan och lite drygt en må-
I nad. Torsten Gustafsson i

I

I

I
I

Grolandå, John Karl6n, Slut- ;ilp, ? Andersson, Brodde- !
torp, f nroaaetorp, t;Ä |
Dahl6n, Slutarp. I

Nedre raden från vänster: l
Stenstorp, Lars Håkansson, Gunnar Wilgotsson, Kinn-
Broddetorp, Allan Ahlqvist, arp, Elof Nilsson, *i.rrr""p,
Slutarp, Inge Karlsson Torsten Gustafsson, Kinn-

I Kinnr"p har lånat oss kortet
I på den tidens färgstarka
! idrottare i bygden. Riktigt al-
I la känner inte Torsten nam-

i net nå, men kanske någon

Asarp, -Göran Andersson, arp, Agne Nilsson, Kinnarp,
Kinnarp, K-G Johansson,, Haldor Karlsson, Grolandä,
Asarp, -Göran Andersson,

Odensberg, John Blank, Evert K.lasson, Segerstad. I

I de olika FrökindsJagen har
följande spelare deltagit:

AJag (div III västra): Kenneth
Palmqvist, Bengt Persson, An-
ders Bjerke, Per Winlöf och Pal
Seidler.

B-lag (div IV norra): Martin
Adolfsson, Mik-ael Thörn, Ben-
ny Brodd och Äke Larsson.

C-lag (div IV västra): Magnus
Ekman, Keith Gustavsson, Mi-
kael Karlsson, Anders Berg-
qvist och Stefan Georgsson.

t Knattelag (div IV norra): Jo-
han Thorstensson, Jesper Kan-
nius, Fredrik Andersson, Mar-
cus Svensson och Daniel Fred.

Frökind har
haftfyra lag
i seriespel

Frökinds Tennisklubb har i
årets utomhusserie haft fyqa lag
till spel. Samtliga har'spelat i
Västgötaserien och det med
framgång.

Både A- och BJaget vann sin
serie. Även CJaget (det var nu
första gången som Frökinds TK
hadei ett C-lag i seriespel) klara-
de sig bra.

Knattarna överraskade i sin
serie och vann tre av de fem
matcherna' ,9?o -o6*Jo

läsare kan räta ut frågeteck-
nen.

Övre raden från vänster: A
Nyström,' Stenstorp, Allan
Svensson, Stenstorp, ?



8 *sommar- i Kinnawl &
*ö satilFn shhrp #ö

Gamla plastfabriken
har fått nytt livo o.

Efter tio års tystnad på
plastfabriken, intill Kinn-
arps nedlagda järnvägs-
station, är det idag full
rulle. Och nu som då
handlar det om plastpro-
dukter i långa banor. Då
tillverkades bl a plastmat-
tor, men nu har en distri-
butör av hushållsartiklar
bott i lokalerna i ett år.

- För två år sedan började
jag att arbeta hos Tupperware
som återförsäljare och idag har
jag ansvaret för hela Skaraborg
och delar av västra Småland,
berättar Irene Hendriksson.

Det låir vara snabbt marsche-
rat i den kedja av försäljare som
det amerikanska företaget är
uppbyggt av.

I botten finns värdinnorna

som anordnar hemvisningar där
de demonstrerar företagets oli-
ka produkter och hur de går att
använda. För detta får de olika
typ,er av små presenter.

Over sig har de återförsäljar-
na som värvar värdinnor och
förser -dem med produkter/
varor. Äterförsä$arna har pro-
vision på det som säljs men de
år nästan aldrig fast anställda.
En gruppledare har ett gäng
återförsäljare under sig. En dis-
tributör, i det här fallet Irene,
har ca 25 gruppledare under sig.
Hon ansvarar för ett av 16 di-
strikt i Sverige, men huvud-"
kontoret ligger i Köpenhamn.

Irene har ett eget bolag som
omsatte ca 15 miljoner kronor
första året och hon har fem an-
ställda på hel- eller deltid.

- Kinnarp ligger mitt i di-
striktet och det år ett bra trans-

Lördagen den 28 juli 1990

il

portläge, vi servar ca 230 åter-
försäljare ute i bygderna. Det
bästa med våra produkter är att
man kan få reservdelar till dem.
t ex ett lock till en plastskål och
vi erbjuder en garanti.

Företagets produkter har fun-
nits i Sverige i 28 år nu och det
hela startade i Florida, USA
1950. I begynnelsen såldes hus-
hållsprodukterna i detaljhan-
deln, men eftersom de kråvde
genomgång och instruktion så
startade man personliga demon-
strationer. Först i affärerna och
senare på så kallade "home-
parties" med värdinnor.

Detta blev ett vinnande recept
och sedan 1951 har marknaden
vuxit till att omfatta försä$ning
i ca 35 länder.

Plastprodukterna är tillbaka i
Kinnarp.

Massor ao artiklar inne i lagret som Irene Hendrllcsson. slco h&Ita reda pE.
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?eTuöUnnga,rrJa.,et
eln,o,s'fi ltn;tresse

förenöngen
Samarbetet mellan de

två tvillingsamhällena
Kinnarp och SlutarP blir
bättre och bättre.

Häromåretbörjade man
spela fotboll tillsammans
o"h fg8g startade Kinn-
arp/SlutarPs Intresseför-
nt it g vars sYfte är att till'
varata båda samhällenas
intressen och utgöra en
kanal fiir kontakterna
mellan de två tätorterna
och kommunen.

Ordförande i Intressefören-
ingen är en SlutarPsbo, han-
de-lsmannen Bengt Samuelsson,
och styrelsen består av sex ordi-
narie ledamöter.

- Vi borde ställa uPP som en
enda ort med ett neutralt orts-
namn. Men detta är inte möiligt'
då KinnarPs Kontorsmöbler,
den stora industrin, har ett sä

inarbetat namn, såger Bengt
Samuelsson.

o Rivalitet
Det har sedan urminnes tider

funnits en viss rivalitet mellan
de två samhållena som växt
samman mer och mer. I flera år
hår kommunen haft Planer På
att binda samman orterna ännu
mer genom att i "ingenmans-
land" strax norr om Lokal Frö-
kind, Fyrklövern och missions-
kyrkan anlägga ett ortscentrum

med butiker, bank, offentliga
inrättningar m.m.

Idag äirivaliteten På avskriv-
nine öch lokalPatriotismen inte
så irtpräglad. Nu är sikfet in-

ståll-t på samarbgte.

. Busstrafiken
En fråga som den nYa för-

eningen arbetat med år att för-
handla fram en någorlunda tra-
fiksäker lösning för Länstrafi-
kens hållplats i SlutarP. För-
eningen hade helst sett att man
giort vändplats På Affärsgatan'
när landsvägsbussen inte längre
skall köra in där för sväng ge-

nom samhället utan i fortsått-
ningen endast hålla sig till riks-
vägen 46.

- Det Passerar omkring 4'000

fordon uätj. dYg.t På riksvägen
genom KinnarP och SlutarP och

äet finns stora risker med en så

stark trafik, säger Bengt Samu-
elsson.

Nyligen meddelade vågver-
ket att man kan tänka sig ge-

nomföra ett alternativ som inne-

bär inkörsfickor vid Affärsgatan
på ömse sidor riksvägen för av-

och påstigande.
Antagligen kommer Intresse-

föreningen att mer eller mindre
motvilligt accePtera denna lös-

ning.

wplB:ffi
: 
xt nnorp l stutarp blir $iÅ illi' de b &d'a, n t'I]l"s.?:'t:ry- :-Y : ^tyyy^ :?"*

r Orienteringstavlor
1 Via busshållplatserna i de bå'
j da samhällena har Intresseför-
. eninqen beslutat att sätta uPP

i orieiteringstavlor med förteck-
I ning över samtliga företag som
I ar verksamma i KinnarP/Slu-
I tarp. Mellan 30 och 40 fdretag

ar etablerade där, butikernä in-
räknade. Företagen ställer UPP

och sponsrar tavlorna.
Företagen, särskilt stora

Kinnarps, stödjer Intresseför-
eningen, som har drygt 200 med-

lemmar, både företag och en-

skilda.

';;;:.':"i;o:ä7[ri"ånt[r" riå'"i n"h"tligt neitralt narnn' men Kinnarps Kon--

il^*AAi"i ir-i" "n "a 
e,"arietat; fOretogäno*n, siiger-Bengt Samuelsson, ord-

förande i toilltngorternii to*o'i"tsorgän, Kinnarylslutarps lntresseförening'
'ia AlH""n st&r hän oid infarten till Slutarp'

o Sporthall önskas
Ett stort önskemåf, sqm, In-

tresseföreningen gårna vill ver-
ka aktivt för, är en sPorthall i
närheten av Tångavallen' Men
kommunen har inga Pengar av-

satta för ändamålet och i en tid
med allt mindre kommunala re-
surser är en sPorthall för Kinn-
arp/SlutarP sannolikt långt bor-
ta. Saviaä inte ett sPorthalls-
bygge sPonsras av ortens ledan-

de industri.
En annan investering för

KinnarPi SlutarPsbornas fYsiska

välbefinnande är utbYggnad av

motionsslingan så att ortsborna
kan mötas På halva vägen -
åven där.

;;;::;',;



T&ruguaullen,i pe bkr skick
Når fotbollsserien kör

igång igen i Kinnarp/
Slutarp möts spelare och
publik av en uppiffad
idrottsplats, Tångavallen
i Slutarp. En lummlg park
för bollsparkeri.

Under sommaren har vakt-
mästaren för samhållets idrotts-
platser, Karl-Gustav Ahl, ar-
betat med att förbättra Tånga-
vallens gräsmatta så att den är
så perfekt den kan bli inför seri-
estarten.

Han har också målat staketet
runt plan och snyggat till entr6e-
rna framför omklädningspavil-
jongerna. Plattor har lagts i
entr6n så att spelarna inte skall
behöva dra in så mycket smuts
i omklädningslokalerna.

r Kyrkbänkar
Tångavallen är nog den enda

idrottsplats i detta land som har
kyrkbänkar som sittPlatsei. De
är också vitmålade och ser en
aning bortkomna ut där de står'

Ahl förklarar för oss att lika'
dana båinkar har SkYttefören-
ingens lokaler, dålr han också
är vaktmästare. Bänkarna kom-

I

Rngnaiider.är
1 "rnekq,f ) -tsiider
I

I En regni.g d,ag på. som.marlo-) uet. kan med fördel iignas
i åt "mekande" p& mopeden,

tAckte bröderna Stefan och

Tå,ngaoal-
Ien i Slut-
arp harpif-
fats u'pp in-
för serr.es-
tar'ten och
oaktmiista-
renK.G.
Ahl uiilkorn-
nar till den
grönskand,e
idrottsplat-
senmed,oit-
m&ladef d
Iegrkbiinl<nr
sorn "sitt-
platsliikta-
ret'.

mer från det gamla missionshu-
, set ursprungligen.

e Fusion
Kinnarp/Slutarp IF är idag en

ett par år gammal idrottsftiren-

ing som är en fusion av fvillings-
amhällenas idrottsföreningar.
Men resp. förening finns fort-
farande kvar, men vilande,
Skulle inbördesstrider uppstå i
den nya konstellationen finns

de gamla klubbarna kvar, tycks
mam resonera.

Men hittills har det gått myc-
ket bra. Kinnarp och Slutarps
pojkar spelar numera fotboll bra
tillsammans och båda planerna

- Tåmgavallen och Kinnemo -
anvånds. Kinnarps har en boll-
plan vid sitt allaktivitetshus.
Även för denna är K.G' Ahl,
kdnt ngmn i idrottskretsar, vakt-
mästare.

Sommarpatrullen
med en

dagstidningen.

lång rad rePortage från
Kinnarp/SlutarP i lör'

' Skärp istället
fö, stöular...

Lena Adevåg bor i Göteborg,
men har sina rötter i Odensberg.
Vi träffade henne utanför Kinn-
arps "köpstad" med affärer för
både klåder, skor och presen-
ter.

- Jag kom egeptligen hit för
att köpa stövlar, berättade Le-
na. Men jag fann inte sådana
stövlar som jag ville ha och nu
åker jag hem med det här i stäl-
let.

"Det här" var ett skärp och
en duk, förmodligen impulsköp
när stövlarna inte passade,

Lena har ett stort utbud och
stort sortiment att våfa på i Gö-
teborg men hon säger att hon
handlar gärna i hemtrakten, när
hon hälsar på i föräldrahemmet
i Odensberg. Falköping får ett
bra betyg som handelsstad.

, Magnus Carlson, Lång-

I backen i Kinnarp.



FT-läsa,rerupå
Tå,ngauallpn
Tångavallens gräs-

matta låg smaragdgrön,
jämn ochvälstädadsom
en salongsmatta.

Från träden hördes däm-
pad fågelsång och trafiken
från 46:an förnam vi som ett
stilla brus.

I denna lugna vrå av värl-
den fann vi FTIäsaren. I ett
av Tångavallens spelarbås
med tak satt i. skydd av reg-
net Lennart Ojerbrink, Fal-
bygdsbo sedan fiorton år.
Han satt där, njöt av den ro-

fyllda miljön och läste senaste
lokalnytt ur Falköpings Tid-
ning.

- Jag brukar gå hit. Här
är lugnt, fint och grönskande.
Jag lyssnar till fågelkvitter
och kopplar av, säger Len-
nart,'som bor i Slutarp. Han
är egentligen från Roslagen
och säger att han ibland sak-
nar vattenblänk och skär-
gård.

Men Tångavallen duger
som surrogat för Roslagens
"famn och blommande öar".

T&nqauallen d,uger som ersiittning för skiirg&rd,stsik och måsskrik för f.d. roslagsbon

Lenäart öierbrihk, Slutarp. Han iait i ena spelarb&set och lö,ste FT, nör Sornmarpatn'r.l-

len r&kade komma förbi.

Sö rgå,rd,etu-id,yll
aidJulles aiig

I ett rart gammaldags
hus vid Julles väg i
Kinnarp bor familjen
Gustavsson - Sten och
Ässy sarnt barnen Kris-
tian, Daniel och Elli-
nor.

När vi patrullerade genom
Kinnarp hängde regnet i luf-
ten,ja, dett o mduggadetätt
över oss. Kinnarpsborna syn-
tes inte till i trädgårdar eller
på gatorna.

Men då fick vi syn på Sten

Gustavsson som tog en regnig
semesterdag till städdag och
gjorde storrengöring i gara-
get. Det var på det sättet vi
träffade familjen.

Huset år ett av Kinnarps
äIdsta, byggt 1905 och Gus-
tavssons har bott här sedan
1976. De har renoverat hela
huset, men bevarat den vack-
ra exteriören.
. Vem var då Julle. som fått

en väg uppkallad efter sig?
Jo, Julle var ju "gamle elek-
trikern", säger en som vet.

Familjen Gustaosson utanför sitt idylliska hus oid Julles
u_iig i Kinnarp, Pappa Sten med Ellinor p&ar.rnen, nLan1.nxa
Assg och sönerna Yyristian och Daniel.


