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_ Conny Quist och Conny
Johansson har haft akva-
riefiskar som hobby i
många år,, och för något
år sedan startade de tilt-
sammans en liten rörelse
i branschen - Akvarie-
hörnan i Kinnarp, där de
säljer allt som hör till ett
akvarium - eiotisk små-
Iisk och märkliga spindlar
t.ex. Fåglar och pålsdjur
också, men på beställ-
nrng.

Conny Q och Conny Jjobbar
båda på Kinnarps och Akvarie-
hörnan är en rörelse som de

. sköter på fritiden och dön har
gått bättre än de trott. De har
annonserat och gjort reklam för
sig på det sättet i FTA/B och är
förundrade över att ha kunder
som kommer långt från tidning_
els egentliga spridningsom-
råde.

När Sommarpatrullen besök_
te Akvariehörnan hade en leve-
rans fisk nyligen anlänt via Gö_
teborg från Singapore. Fiskar_
na hade flugits dit och nådde

Falköping med tåg. De var till
synes helt opåverkade av den
långa resan och tycktes trivas
ypperligt som "fiskar i akvarie_
vattnet".

Utanför "akvariefisk-affä-
reir" mötte vi Maria Hellström
från Smula, som bar på en plast-
päse med vatten och en liten fisk
i.

- Ska du sälja fisk, frågade vi.
- Nej, men jag måste be Con_

ny ta tillbaka.den här fisken.
Den äter ju upp alla mina andra
fiskar, svarade Maria Hellström
bekymrat.

- Jag rnå,ste
hahjiilp
meddenhcir
fisken. Den
h&Iler på, att
iitaupp alla
sinakompi-
sar i, rni.tt
akuari,unt
hentnta, sa-
de Moria
Hellström
niir r:i, mötte
henne utan-
för Akoa-
riehöntan.
T.ts. Ani.ta
HeIIström
oeh den so-
uand.e lille
gossenheter
Rasmus Jo-
hansson.

''tDanterna
HeLIström
bor i Smulo,

Arne sadlade
om från taxi
till auktioner

Ohej, ohå,, hiir oar det rokokosoffa till utrop. Arne Johans-
son (tilt höger) har lqfthidle au Pelle Berglund, som wbetar
nå. Kim.mn^o nÅhl.er till uardaqs.

I 20 år körde Arne bruksredskap, snöslungor
ttKrackgårntt Johans- tarhansigocksåanförutrop.

son taxibil i falbygden. : - .ftlt utom, 4iur, tar vi

rdag kör han möbler, ål"j,li';i1å,t,'äiäTt
husgeråd, tavloroch allt il";å;; *å"å"i",.
mellan himmel och luktio-nerna i Slutarp har
jord, men inte folk. varit igång i ett år nu och var
ttKråckgårntt har skaf- tredje-veck-a ropas och slås

fat sigl auktionsfirma 9:1 fl T:lltksgatan' Folk

och håuer tiu i en ftr,re F.x}ffiiå 1",t?å!!':$ådetta mekanisk verk- l;"å;;;;i; lolvyta. Hus-
stad på Fabriksgatan i tr-trn Astrid, ""itill att varen-
Slutarp. Alldeles där da pinal ligger fint upplagd
den gamla möbelfabri- införvarjeauktion.Arneskö-
ken låg, den som brann fe1 det 

. 
administrativa och

alltså. transporterna och har ibland

- När jag köpte vilan rör l'#toj'få|f fff;f:: ,ältre år sedan ingick verksta- kå.;;.; *.J .i", egna sa_
den i köpet. Ett tag hyrdeja8 ker "å* ,t " .op.s ut. Det ärut platser till husvagnsägare full fart * ,Oä"u".
men så var det någon som sa - e" !O.t.i"s med de här

r:!1:: tX ö: 1. 
":::"::1,':;t:mt*ll*:*lx

Ja, så gick det till enligt ;." *
Arne Johansson då han tar ,"-åud"r,gårvienrundamel_
emot sommarpatrullen mel- 1"" få"!6o.a";- Eil;;il;,
lan flyttlassen tavlor, lkankar och byråerMen "Krackgårn" säljer gå. fo.t".i fro. ,oi irrrr"., .o*_inte bara inredningar . och äarpatrullen satter sig i Uiten
annat lösöre. Cyklar, jord- igen...



Ensarnrna orn brotschen
Kinnarps mekaniska

verkstad år ensarnma i
Sverige om sin produkt,
brotschen.

De båda kompanjoner-
na Benny Strand och To-

mas Hagberg ägnar sig
dock mest åt att tillverka
maskindelar åt Kinnarps
kontorsmöbler och Floby
Durk.

I en'före detta trikåfabrik i
Slutarp huserar den här lilla

mekaniska verkstaden sedan en
tid tillbaka.

Företaget bildades 1986 och i
november året därpå tog Benny
Strand och Tomas Hagberg ste-
get fullt ut, och började ägna sig
åt sin förra fritidssg'ssla på hel-
tid.

- Vårt mekaniska intresse
var från början en ren hobby,
och man kan säga att grunden
till företaget var den järnsvarv
vi köpte tillsammans, berättar
Benny Strand.

Nu har Kinnarps mekaniska
ett antal olika svarvar, borr-,
fräs- och planslipningsmaskiner
för sin tillverkning av brotschar
och specialbeställda maskinde-
lar. Ja, man gör allt från enstaka
maskindetaljer till hela maski-
ner åt industriföretag.

Företaget ornsätter 5-600 000
'kronor per år. Den största kun-
den är Kinnarps kontorsmöb-
ler, den största andelen av verk-
samheten är specialarbeten och
den egna produkten, brotschen,
står för en relativt 'liten men
åndå säker del av verksam-
heten.

En brotsch är:ett verktyg som
används för att göra redan bor-
rade hål runda med en noggran-
het av en hundradels millime-
ter. Kinnarps mekaniska har
ensamrätt på tillverkningen för
Sverige.

Sommarpatrullen
i Kinnarp/Slutaryt:
KJELL CAIDAHL
JÖRGEN GUSTAFSSON
MICHAEL JOHNSSON
ULLA NORDMARK

Connu Qui,st och Conng Johansson har startat en butik,
;Äiräri"it;*+o,n", i en-kiiltarlokat i Kinnatp' Dör siilier
ii t 

"p|st 
o fi."kar at: alla d'e slag. De ko;n oe-kså' fö'Ygd!"

.iUlii- o"n pah4iu, p& bestiillni'is. Hcir ses de b&da "fisk-
hinÅlarna" med ett lmrall-akuarium'

somlod,e på. samma bild..



Fräschare kölc
på Fytldövern

t---
lr

Sommarpatrullen
i l{innarp/Slutarp:
KJELL CAIDAHL
.TÖRcTN GUSTAFSSON
MICHAEL JOHNSSON
ULLA NORDMARK

r---l

Tr&ngt om
saligheteni
Mariannes
Prglbod i
Slutar-p.

Fyrklövern i Kinnarp/
Slutarp låg tyst, öde och
semesterstängd, barnstu-
gan som annars år full av
liv och nojs från stojande
barn.

I dagarna är semestern slut
och barnstugan åter befolkad.
Då är köket upprustat och repa-
rerat och matlagningen åter-
upptas igen. En tid har barnstu-
gan fått mat från Frökindsgår-
den:

Detta fick vi veta 'när vi gick
in genom den öppna dörren.
Ensam herre på täpPan var
nämligen Anders Andersson,
Slutarp, som avslutade repara-
tionen av barnstugeköket när
FT:s Sommarpatrull hålsade
på.

Anders Anilersson reparero.r banr,stugans kök i, Kinnarp under semesterstcingningen.

FörMarianrue få,
d,et gärna, regna

Regniga juliveckor år
finfina såljtider för Mari'
annes Prylbod i SlutarP.
Och visst är det kul att
fynda bland gammalt
gods. Når sommarPatrul-
len tittade in så var det
trångt om saligheten.

- Senaste tiden har vi varit

ute och köpt upp en massa saker
på olika mässor, förklarade
Marianne Engdahl.

Och finns inte det som man
händelsevis är ute efter så har
prylboden en "boka" för beställ-
ning. Kanske dyker just LAM-
PAN upp som man gått och
Iängtat efter. Sommarpatrullen
skrev således iir sig innan vi for
vidare...

lclrl.3-e).-.jo



i l$nnarp/
Slutarp

Slut arp i hun'd,els man'
slutur "fter 

45 å,r!
Om en månad tar Bengt

Samuelsson i SlutarP av
sig butiksjackan och låm'
nar affärslivet efter 45 år
i branschen. Butiken är
såld och de nYa ägarna'
Jan-Owe och Mirijam Ing'
elsbo, tillträder om några
veckor.

I över 40 år har Bengt haft

egen affär. Han föddes s.a's. in
i äffirrsb"ttat öch övertog affä-
ren i Slutarp efter sin far.

Tidigare Iåg affären vid Af-
färsgatan i SlutarP - dår har för
övrigt med åren blivit allt färre
butiker - och 1973 bYggdes den
nya lCA-butiken med skYltläge
och rejält tilltagen P-Plats vid
46:an.

Samuelssons affåir har haft en
fin utveckling med kunnig Per-

sonal och bra varor, bl a kött-
och charkdisken gott renomm6.
Detta har giort att SlutarPsbor-
na behållit sin köptrohet genom
åren.

Några fritidsbekymmer inför
pensiäneringen från butikslivet'
har inte Bengt Samuelsson. Den
egna villan och engagemang i
ortens föreningsliv fyller fritiden
mer än väI.

Omnågon
månad,slu-
tar Bengt
Samuelsson
sornhan-
delsmani
Slutary.
T.h.buti-
kens
"chark-
man" RoIf
Wallin.

Evert på Tåttgaherg
har bråda dogarooo

Det är gott om bär i
Ahls trådgård PåTånga-
berg i KinnarP. Det
syns från vägen när
sommarpatrullen Pas'
serar.

Evert Ahl står uPPe På en
stege bch Plockar körsbår'
Han har sex körsbärsträd På
tomten men två kommer han
inte åt bären På. De sitter lag-
.om högt för att snöskatorna,
eller björktrastarna, ika kun-

'na njuta dern. Evert tar väl

tillvara vad som växer På
tomten. Här ett Par favoritre-
cept:

: Eg".t körsbärssYlt och
råmjölkspannkaka är toP-
pen. Men råmjölken, eller
talvdans som den också kal-
las, år svår att få tag På om
man inte känner någon bon-
de. Det är den allr,a första
mjölken som kommer ur juv-
ret.

På Ahls tomt har man ock-
så ett trädgårdsland där
Evert odlar det ena och and-

ra. Bland annat kålrabbi, en
rotfrukt som är mindre känd
i dagens folkhushåll'

- Skär av rotknölarna näi
de är stora som mandariner.
De sitter ovan jord. Koka
kålrötterna i lätt saltat vatten
tills de blir mjuka och servera
med skirat smör, det är
mums, beråttar Evert innan
han far upp På stegen igen för
att ta ner det röda guldet."
och sommarPatrullen far vi-
dare.

M.J.
Mossor ao röd'a uinbiir som blir till iglt,-finns ocks& i
E;;n; Äits taagard. - Fint bdrö'r tacker iag' silger

Eoert.



Bo Magnusson ör en au fem bröder som driuer Mönarp och Stora Bjurum. Den senare
gården arrenderar de. Hiir framföi en au tuå. flgglar i uardande samt den gamla man-
g&rd,sbg gg'ir.aden pä Mönarp. 2617.at1.

I\y mangårdsbyggnad
växer frarn på Mönai?

Det hånder saker på
Mönarp utanför. Falkö-
ping.

För närvarande uppförs
en ny mangårdsbyggnad
på egendomen.

När Bröderna Magnussgn för
några år sedan köpte Mönarps
egendom fanns det de som.ska-
kade på huvudet.

Mönarp har varit en "pro-

Hiir snick-
rar Fred,rik
Larsson och
Niklas Mag-
nussonför
fulltpåta-
kettr.Il d,en
ngaflggeln
p&Mönarp.
Den skall
ståklar in-
nan &rets
slut och in-
nan 7991 å.rs
utgå;rgha
f&tt siiltrskap
ais Etterl,iga-
re enflygel
samtenhu-
a:udbgggnad;.
på,dengam-
lamcin-
g&rdsbygg-
nadens
plats.

blemgård" med klaia lönsam-
hetsproblem och ett flertal ägar-
byten.

Då hävdade Gösta Magnus-
son att gården visst var använd-
bar, bara man inte envisades
med att försöka göra om den till
spannmålsgård.

Och nu har Magnussons satsat
tio mi{oner kronor på att göra
Mönarp till en modern enhet för

svin- och mjölkproduktion. Den
nybyggda lösdriftsladugården
rynrmer 338 nötkreatur, varav
140 mjölkkor, och det nya svin-
huset har 800 platser.

Och på 314 hektar odlas i stort
sett enbart vallfoder till dessa
djur.

o Mangårdsbyggnad
Det senaste i raden av bygg-

projekt på M6narp rör man-
gårdsbyggnaden.

Den förfallna mangårdsbygg-
naden skall ersättas av tre nva.
en huvudbyggnad samttvå flyg-
lar. Allt skall stå klart andra
halvåret 1991, och är kostnads-
beräknat till 2,7 miljoner kro-
.nor, :

- Tanken är att Jonas Karls-
son, vår förman, skall bo i ett
av de tre bostadshusen och att
de två övriga skall hyras ut, sä-
ger Gösta Magnusson.

De två flyglarna byggs först,
vilket ger den gamla mangårds-
byggnaden en nådatid på cirka
ett år. Då skall den rivas för att
ge plats åt den nya huvudbygg-
naden.

Sommarpatrullen
' 

i- K i ii n aipl SI u t a r it i
KJELL CAIDAHL
JÖRGEN GUSTAFSSoN
MICHAELJO.EINSSON
ULLA NORDMARK



Mönarps gård kostade
Tjelta lrl tniljong,#_ ö?r(

aI,l miljoner kronor.
Så mycket kostade Mö-

narps egendom förre äga-
ren Oddvar Tjelta.

Nu stämmer han Spar-
bankernas fastighetsbyrå
på den summan.

Våren 1986 köpte norrman-
nen Oddvar TJelta Mönarps
egendom strax utanför Falkö-
ping för 2,3 miljoner kronor,

Ganska exakt ett år senare,
den 13 maj 1987, hade han fått
nog. Gården såldes till Sröder-
na Magnusson, Stora Bjurum,
för 2,0 miljoner kronor.

o Skadestånd
Under den korta tid gården

var i Oddvar Tjeltas ägo gick
den med knappt 1,1 miljoner
kronor i förlust.

Och det är denna summa
norrmannen nu kräver av Spar-

bankernas fastighetsbyrå i
Stockholm.

Oddvar Selta anser sig nämli-
gen vilseledd av företagets mäk-
lare i Falköping, den mäklare
som sålde Mönarp och då häv-
dade ati Tjelta köpt en gård för
spannmålsodling. Som grund
för detta åberopas en annons i
lantbrukstidningen Land och
muntliga uppgifter när affären
giordes upp.

I tidningen Land beskrivs
Mönarp som "lämplig spann-
målsgård"

"Det är uppenbart att mäkla-
ren känt till att det var fråga om
en verklig problemgård, och att
Sparbanken förlorat mycket
pengar på gården", skriver
Tjeltas ombud, jur kand Rolf
Holgersson, Vänersborg.

Som bevis för att den aktuelle
mäklaren känt till att det inte
gått att bedriva lönsamt spann-
målsbruk på Mönarp, åberopas

två tidigare, på varandra före-
gående, förlustbringande för-
säljningar.

Dessa båda affärer borde
mäklaren, enligt Holgersson ha
känt till och av detta dragit sina
slutsatser. Eller i vart fall inte
okritiskt vidarebefordra upp-
gifter om att gården var lämplig
för spannmålsbruk.

o Intyg
Till stämningsansökan har

också bifogats ett intyg författat
av Lennart Hed6n, vid Lant-
bruksnämnden i Skaraborgs
län.

Denne expert slår fast att för-
utsättningarna'för spannmåls-
odling på Mönarps ägor är myc-
ket dåliga, medan det däremot
mycket väl går att odla vall på
de cirka 340 hektaren odlad
mark. Och att gården dårmed
år lämpad för intensiv djurhåll-
ning.

Mönarps g&rd utanför Falkitping. Nu har föne iigaren,
Od.daar Tjelta, stdmt Sparbankernas fastighetsbgrå för de
förluster han &samkades den tid han iigde och dreo gå.r-
den. Han anser sig ha kirpt en gå,rd, oliimplig för uppgioet
iinilarn&I, nd.mli4en spannrn&Isodling.

Det är precis vad de nuvaran- upplyst norrmannen om innan
de ägarna, Bröderna Magnus- köpet.
son, ägnar sig åt. Chefsjuristen vid Sparbank-

Vad gäller skadeståndsan- ernas fastighetsbyrå, Christer
språketärdockfråganvargrän- Björklund, var under gårdagen
sen går för vad Oddvar Tjelta inte anträffbar. I hans frånvaro
själv borde insett och under- ville ingen kommentera stäm-
sökt, och vad den aktuelle mäk- ningsansökan.
laren borde insett och därmed JORGEN GUSTAFSSON

I ttö*r:T-&e
V öllubra;nd, ö l{inno;rpj

Brandvarnare råddade liv
Det ihållande tjutet

från brandvarnaren
väckte två äldre bröder
i en villa i Kinnarp och
räddade dem från att bli
,innebrända natten till
lördagen.

Elden kunde begrän-
sas till hallen och ett
garderobsutrymme.

De två äldre männen låg
och sov i villans övervåning
och vid midnatt sattes brand-

varnaren i funktion av rökut-
vecklingen. Den var effektiv,
bröderna vaknade och fann
trappuppgången och hallen
rökfyllda. ";

Strax efter midnatt kom

larmet till räddningstjänsten.
Branden kunde begränsas
tack vare att dörrar och föns-
ter i huset var stängda.

Bröderna kom undan
branden helt oskadda.

Brandorsaken var på sön-

dagen fortfarande inte klar-
lagd, men enligt Falköpings-
polisen kan elfel inte uteslu-
tas. Utredningen kring bran-
den fortSätter idag eller i
morgon, tisdag.



I dag och i morgou
deltar ardennerhing-
sten Rolle, ägd av Yar ..
toftaortens Hingstför-
ening och stationerad
hos Leif Filipsson på
LideniSlutarpien
riksutstållning för ar-
dennerhästar på Greva-
gården i Skultorp. Rolle
kommer säkert att till-
dra sig uppmärksam-
het, han år en av lan-
dets främsta ardenner-'
hingstar, kanske den
allra förnåmsta och har
just fåft motta Pontus
Bur6ns hederspris 1990,
överlämnat vid årsmö-
tet med avelsförening-
en för Svenska arden-
nerhåstar som hölls på
Gotland.

Ordförande i den iörening-
en är Erik Badh i Vartofta,
också sekreterare i Vartofta-
föreningen och välkänd do-
mare vid hästpremieringar.

Om Rolle står i särklass i
landet så står Vartoftaortens
Hingsförening, välkänd i hela
Sverige, också i särklass. Det
finns i dag bara tre hingst.
föreningar i landet för arden-
nef och Vartoftaortens är den
mest aktiva.

I landet finns i dag omkring
1nn ^-l^--^:L:--.-r^- nq o^

star cirka 1.200. Ardennern
år en arbetshäst och dragare
och när traktorn kom behöv-'des inte ardennein längre.
Men i dag börjar man märka
en svag uppgång, ungdomar
tycker det är tufft att rida ar-
denner.

o Storhetstid
Ordförande sedan 25-talet

år tillbaka och en av dem som
vårit med alltsedan Vartofta-
ortens hingstförening bilda-
des 1930 är Gustav Äkerskog.

Han minns när ardenner-
hästen hade sin storhetstid
under 30- och 40-talen då det
fanns cirka 50.000 ardenner-
hästar i Sverige. Då var ar-
dennerhingsten dragaren
och arbetshästen, men också
"banken". En bra hinest be-
tydde stora pengar. öustav
berättar om när han och för-
eningens förste ordförande
Alfred Gustafsson,'Gännar-
parn" var i Skara och köpte
en hingst för 40.000 kronor -
en enorm summa på 4O-talet.

På hemvägen undrade
Grännarparn halvt på skåmt-
om det inte var lika bra de
gav sig i väg mot Ryhov, det
varju dit dårar brukade kom-
ma.

Som mest hade man fem
hingstar i föreningen, i dag
har man två. Det är inte myc-
ket som blivit billigare med
aren,

tr:*.,,

tr#!;i,ff:i

Gusta,n Åkersl<ag , ord.f'öran-d,e 
^i vartoftaortens hingsffirening, t:isar det förniimliga pri,swm ard'enrlerhingsten RoIIe fi'ck uid Ardenneffiieningens ärsmöte på "Gotland,Fiätii

'Eur-ön1^hsdprspri,s, sorn delas ut uar femte å,r tiil basta"ara""","iniigrten. Hingithålare
t -!"lf Filipsson. TilI höger Erik 

-Badh, 
selereterare i Vartoftafireningen,"som iiger

Rolle,-rnen ocksl ordförande i,.liinsför_en-i-ng-9n för ardennerhiisior"toÅ l. härgen ha, ili;-utstiillning på, Greoag&rden. (Foto: KjeII eaidahl).

men för att.köpa.en



. dr uvrlltsl rtllrBs! uclruvS ug_
och 3O-talet var antalet hing- tydligt mindre pengar i dag

i:*

5#i*-

rtrfi,.i'

Rolle, ard,ennerhi,ngst i södcloss, iir stati,oneradhos

F$

än på 40-talet, cirka 20.000
kronor, onr det är en bra
hingst. Och det beror natur-
ligtvis på att efterfrågan inte
är särskilt stor.

Vartoftaortens hingstför-
ening är alltså en av de få
hingstföreningarna i landet -
förr fanns det en hingstfören-
ing i varje socken. Knappt
100 medlemmar är aktiva i
föreningen, d v s har häst.

Två ordförandenamn har
nämnts, ett tredje till skall
nämnas, Henning Dahlgren.

r Bramaterial
När föreningen bildades

var syftet naturligtvis att få
fram bra hingstmaterial till
medlemmarna och den mål-
sättningen åir densamma i
dag.

Men den uppgiften blir allt
svårare. Eftersom det finns
så få hingstar i landet blir allt
fler släkt med varandra.
Dock har mari i år fått in tre
nya hingstai till landet. Men
det är också svårt att köpa
hästar utifrån, de har inte
samma kvalitet som svenska
hingstar och klarar därför in-
te veterinärproven.

Om Rolle är bäst bland ar-
dennerhingstar i Sverige så
torde han också vara bäst i
Europa. Svensk ardenner
står nämligen i särklass, långt
över de som man t ex kan fin-
na i ardennerns hemland
Belgien.

o Från Belgien
De första ardennerhästar-

na kom till Sverige just från
Belgien och året var 1873.
Rasen blev mycket populär
och antalet ardenner ökade
snabbt. 1910 premierades
över 400 hingstar.

r Hästen
Hästen har fått sitt namn

na och har i modern tid an-
vänts inom jord- och skogs-
bruket. Många av oss som i
dag befinner sig någonstans
i den gyllene medelåldern
har säkert suttit grensle över

'en bred och foglig ardenner
medan höet doftade och flu-
gorna surrade. Och det är en
bra bild av ardennern som
förutom sin dragvillighet ut-
mårks just av sitt lugna och
fogliga temperament.

I dag finns en strävan att
anpassa aveln så man får
fram en lättare häst, främst
då för att möta intresset hos
ungdomen. De ardenner som

ri dag används som draghäs-
tar är lätt räknade,

o Export
De friska och sunda svens- '

ka ardennerhästarna har un-
der åren utgjort en attraktiv
exportvara och bland annat
har Polen, som ju är ett häst-
land, har förstärkt sin in-
hemska avel genom import
från Sverige och gör'så än i
dag.

r Båsta hingst
Rolle 11174, som med sina

17 år tillhör åldre ardenner-
hingstar, är född hos Nils
Persson i Glimåkra i Skåne.
Modern hette Herva 109815
och fadern Rold 11028. Rolle
år A-premierad. Som 3-åring

, blev han bästa hingst vid pre-
mieringar i Kristianstad och
som 3-åring blev han också
bästa hingst på Elmia. 1981
tilldelades han Skaraborgs
läns hingstpris (vade år delas
ett. pris ut till bästa hingst och
båsta sto). Och i sommar har
Rolle alltså tilldelats Ponrus
Burdns hederspris.

Godsägare Pontus Bur6n
var en av de drivande kraf-
terna i Avelsföreningen för
Svenska ardennerhästar och
välkänd premieringsförrätta-
re inte minst i Skaraborg.

Till hans minne inrättade
godsägaren Li[orell pi Bjer-
torp en fond. .Avkastningen
av fonden skulle vart femte
år delas ut i form av ett he-
derspris från början qtt sil-
verföremål som nu har bljVtt
en vacker tenntallrik. Dess-
utom får uppfödaren och äga-
ren ett penningpris.

1976 stationerades Rolle i
Rättaregården i Tun i Skara-
borgs län, såldes därefter till
Hallans, men kom tillbaka till
Skaraborg 1987, då Vartofta-
ortens Hingstförening köpte
honom och stationerade ho-
nom hos Leif Filipsson. Rolle
har lämnat tio godkända häs-
tar och 20 diplomston och det
finns ingen ardenner i Sveri-
ge som kommer upp i de siff-
rorna.

Men även här kan man för-
stås jämföra med 40-talet. En
hingst som importerats till
Faleberg, ett av de stora stu-
terierna i landet, lämnade
cirka 120 hingstar och ston
efter sig.

o Riksutställning
I helgen rir det alltså dags

för ardennerföreningens
riksutställning på Grevagår-
den, ett arrangemang som
brukar locka publik. Många
vill gärna se de pampiga häs-
tarna söm blir alltmer populä-
ra för paradkörningar - att
bli dragen i ardennerfyr-
spann till bröllopet är inte
dåliet...

Cirka 40 ardenner deltar,
en ölit som tagits ut från hela
landet och som bedöms i olika
klasser.

På lördag blir det körning
med ardennerhästar och de-
frlering av samtliga deltagan-
rde i visningsringen. På sön-
dagen sker bedömningen
som avslutas. med prisutdel-
ning och kritik.,y; 

S.'L."Leif Filipssonp&Liden i' Slutarp. eftel bergskedj an Ardenner-



1- o Kinnarp/Slutarp
Tältkampanj inledd,

Nu kör ui tgå,ng! Roger Wernmgr, Percg Johansson och
Jan Frttzon frarnför kampanjttiltet i Kinnarp.

Asarps missionsför-
samling och Äsarps Fila-
delfiaförsamling har varj e
sommaf en gemensam
tältmötesserie, numera
växelvis mellan Åsarp och
Kinnarp. Samarbetet
rirellan de båda försam-
lingarna har pågått i ca 30
år.

I år är det Kinnarps tur att
ara platsen för tältet och på fre-

vällen inleddes kamnan-
n, som fortsätter och pågår till
n 19 augusti.
Talare under mötesserien år

an Fritzon. Församlingarnas

sångarkrafter medverkar,
grupperna Verkligt Liv, Till
Glädje och Sångarbröderna
samt en gemensam sångarska-
ra. IJnder de följande veckorna
pågår möten onsdag-fredag.
Pastorerna Jan Holm och Percy
Johansson medverkar också.

.En kväll arrangeras som
"Onskesångernas kvä11".

Förmiddagsmöten på sönda-
garna hålles under kampanjti-
den i morgon i Åsarps missions-
församling, nästa söndag i
Asarps Filadelfia och den tredje
och sista söndagen hålles ge-
mensamt möte på förmiddagen
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Sociarnämnden hll" ffit:å[#;J:lTä- 11:vid sitt senaste samman- ;ä"1;;;;- ." alkohol_

I i Plantis året runt alla dagar från
I klockan 19.

Jtl-o os i 6 s!

Ko nfirrnand e r i ub il e r a d, e

Si,ttand"e fr.u.: Eua Johansson, LEdia Sandön och Margat Andersson. Öuerst st&ende:
Majken och Allan Johansson, IJno Må,rtensson, Gerhard Fri.sk och EIsa Johansson.

I samband med söndagens
gudstjänst i Kinneveds kyrka
samlades sju a,v 1930-års kon-
firmander till 60-årsjubileum.
Konfirmationen ägde rum tradi-
tionsenligt vid pingsthögtiden,
men tiden har inte passat förrän
nu att träffas,

Före gudstjänsten samlades
de forna konfirmanderna för att

lägga blommor på sin konfirma-
tionsprästs Gustav Bjerkanders
grav och sedan man deltagit i
gudstjänsten samlades alla till
lunch och gemenskap i Kinne-
veds församlingshem tillsam-
mans med kontraktsprosten
Uno Mårtensson och hans maka
Gertrud.

,9-:;4-tt?- 18

Därefter var samtliga inbjud-
na till kaffe hos Majken och Al-
lan Johansson '- makar som
konfirmerats tillsammans - var-
efter träffen avslutades.

Av de totalt 20 konfimanderna
åir åtta avlidna och fem hade
förhinder. Gruppen bestod av
tio flickor och tio pojkar.

Alkohol:
I\"i till B re dablicki *tj5ffii'f:hå'tffi

- ja till.t 
I J"" gang.r, El.,o a.t iiii"tv"r."".

Kirurarp spiz zeria 
i trffifii';*å5*1äffiF:*

drycker. I ett fall blev det
nej, i ett fall ja till slutna
sällskap och i ett fall ja,
samtliga utan votering.

Restaurang Breåao'irix iär
inte tillbaka det tillstånd som
fanns före ägarbytet. Nämnden
avstyrker framställningen med
motiveringen att det inte finns
förutsättningar för att verksam-
heten sköts på tillfredställande
sätt när det gäller utskänkning.

Däremot blev det tillstyrkarr
till en ansökan'från Pizzeria och
Restaurang lbizza i Kinnarp
som till allmänheten får servera
starköl och vin och till slutna
sällskap även sprit.

Nämnden tillstyrker att Fal-
bygdens Ostnederlag får till-
stånd att servera sprit, vin och
öl till slutna sällskap. Det är ett
s.k. liggande tillstånd och inne-
bär att Ostnederlageet inte be-
höver söka tillstånd hos polisen
varje gång man vill servera till
slutna sällskap.

r Plantis
Det är inte socialnämnden

som avgör om en restaurang får
servera alkohol utan länsstyrel-
sen men det är mycket ovanligt
att länsstyrelsen inte följer ytt-
rande från kommunen.

Det gjorde länsstyrelsen när

en förnyad ansökan och då var
sammansättningen i social-

] nämnden något annorlunda och



I(innarp/Slutarps höstr -lli riktigt roligoooIIan tr
Kinnärp/Slutarp tbrt- med pondus oCh greppHernet RarvleK att laget kan ruila bouen

sätter att göra fina höst- allt i straffområdet. framgångsrikt.
matcher. I gårbesegrades . ,9.{u. .slutet av halvleken Stenstorpbordepåklaramål-
serietvåan -StenstO"rn nå började . hemmalaget alltmer chanser i första halvlek fått ett

rångavauen med r:.0 iI fäTi:iltffi"ffiri,"å"'j:l ;jilf""T? ä:äå*Tij::"åäter en mållös ftirsta halv- stundtals g..pp på^ gästerna. som rrratchen utvecklade sig ef-,
lek. . 1-0kompå,stiåffåfteis5minu- ter paus finns det ingen anled-

Det var ett sisuladdat hemma- ter genom Hans-Olof Gustafs- ning fOr hemmapoj-karna att
lag som kom till spel och kämpa- son. Fredrik Ek krokades i skämmas för de tre poången.
takterna präglade laget under straffområdet. 2-O-målet kom I och med gårdagens ieger
90 minuter. Visserligen hade efter ett mycket prydligt anfall i skuggaronu även Kinnarp/Slu-
Kinnarp/Slutarps elva under den 70:e minuten med Jörgen tarp serieledande Timmele,
den första halvleken svårig- Andersson som skytt ur vinkel, Det var en match där det gavs
heter att komma in i spelet. Den Arne Ekbom är nämnd i hem- och togs mycket, vilket betyder
första halvtimmen ägde gäster- malaget. I övrigt skall samtliga att domaren Anders Åberg,
na öch skapade också en hand- 'spelare ha beröm för fina kamp- Mullsjö, hade en jobbig kvall
full frna chanser till måI. Arne insatser. Det var mycket vilja med många frisparksavblås-
Ekbom giorde en ny stormatch över gårdagens spel men man ningar och varningar.
mellan stolpaina och klarade visade också framförallt i andra

INGE? UÄr far stenstorp d.en hiir g-å,4.gen heller. Kinnn_rplslutarps m&luakt Arng Ek-

iom gjord.e ei stor-rnatch åch uar en"bidiagande orsak ti.II att hans'Iag besegrade .Stens-
t"öä"a 2-0. (Foto: Nilctos Gustausson) f qq0-Og-,}'()

lr

Lek oclir'ffi|
påKfurtemo

Kinnarps-Slutarpsda-
gen i lördags på Kinnemo
startade med loppmark,
nad på morgonen med
som vanligt köpare åven
från längre håll och sluta-
de mer som en familjefest
för socknens folk med
mycket tävlingar och le-
kar. Morgonens lätta
duggregn lättade mot mid-
dagen luften kändes

har blivit färre med åren, det
kunde vi lätt konstatera, men
visst hittar många grejor sina
nya ägare även idag och belåtna
ägare dessutom.

Vid de olika stånden stod
idrottskillarna och sålde saker,
men också lotter m.m. Många
olika slags tävlingar och spel
fanns att tillgå. Pilkastning och
bollkastning mot olika mål och
dessutom kunde man glssa
mängden godis i en korg.

På fotbollsplanen hölls täv-
Iingar i säcklöpning i vilken åtta
olika lag tävlade under allmänt
rop och stoj. - Och Båsse, den
trogne speakern i sin förening,
giorde naturligtvis vad han kun-
de för att trissa upp stämningen
och kamplustan. Det blev

Hur må,nga gotter det iir i l<orgenoetinteensanangören
Christer (Giil.ile) Garmenius.
Ömanscykelgängsomvanntäv- gen avslutades med dans på
lingen. Kinnarps-Slutarpsda- Nolgårdensloge.

skön. Dans på Nolgårdens
loge med musik av grab-
bar i föreningen med eget
band avslutade dagen.

En gräsklippare här, några
böcker där, husgeråd, möbler
cich annat smått - allt skänk av
givmilt folk - ger föreningen
som regel ett litet tillskott i kas-
san, Innan klockan slog nio -
man håller hårt på tiden i Kinn-
arp-Slutarp - säljs inget. Men
vid nio-slaget då kan de redan
framplockade pengarna och nå-
gon begärlig vara byta ägare -r
det kunde FT kolla in den här
dagen. Loppmarknadsgrejorna

KII{l{ARP
0515/33 51s 0515/50 570

TAXI
Åsnnp

Bil för 6 o. 8 personer



^ Sedan f juli i år har
Äsarp åter fått en taxi sta-
tionerad i socknen. Det är
George Carlsson som med

Taxis amarh ete Ås arp - Idåhäfb
baka. För att på bästa sätt sköta

en 8 personers Volkswa- desamhällsbetaldaresornasom
genbuss nu kan stå till man har avtal med Falköpings
ijanst med taxitranspor- 59+-y.l om, samarbetar de

ter - bäda löretagen Kinnarps taxi
I Kinnarp finns William Aellig o-ch. Redvägs taxi som George

med sin taiistation, omfatt'andä Carlss-ons företag heter. De bå-
två bilar, sedan några år till- da sköter dlFå,.::" sin del av

jffi

F- - - - - --"--- - 
kommunensfärdtjänstochkom-

: pletteringstrafik samt utför åven

S å ua I m at gii"å'iff.':ieni!'*s:l

Tomten-Kinnarp/Slutarp O:2 (O- I )
Målen: 0-1 Hans-Olof Gustafsson (strafO (31), 0-2 Ove

Josefsson (72).
Varningar: Håkan Andersson, Kinnarp/Slutarp (23),

Tony Nilsson, Tomten (55).

I

I

I

I

I
t-

Domare: Mikael Eriksson, Huskvarna.
Publik: 85 betalande.
Kommentar: Ett skadedrabbat Tomten, nästan ett halvt

lag var uppsatt på skadelistan, fick det svårt mot ett starkt
sammansvetsat Kinnarp/Slutarp. Vad t{älpte det att hem_
imalaget spelade bra i långa perioder äcir normalt hade
fått-en "pinne" med sig när gåsterna i lika långa perioder
spelade ännu bättre?
. ,Kinnarp/Slutarp har efter en något knackig vårsäsong
plqn{at sig i toppstriden på allvar. öch-som hlet ageradä
i går har de säkert en hel del att hämta i den stiiden] Även
om det fanns individuella toppar så var det laget som så_
dant som såg till att bärga tre poäng. Det vaiblåstall på
men också mycket finess. Några riktigt fina anfallskomåi_
nationer, oftast iscensatta av Hans-Olof Gustavsson, giorde
att 

-Kinnarp/Slutarp med tiden samlade ihop tiil en fullt
välförtjänt seger.

^Lagen 
höll sig annars på samma våglängd en bra bit in

på den andra halvleken. Det vr. e., ,rål"pålad, situations_
Ilk ""1 tempofylld match mellan två jämna lag så långt.
Men Ove Josefssons 2-0 innebar dödstöten f<ii Tomte-n.
Laget tappade intensiteten i spelet och man skulle kunna
säg_a att.Kinnarp/Slutarp drog ifrån på upploppet

Klart bäst på plan var de båda målvaktårnå-stefan An_
dersson och Arne Ekbom.,samtidigt som fnatchen, enligt
spelbilden hade varit värd flera måI, hrde burväktarnä
giort sig själva förtjänta av att hålla nollan.

ett samarbete som innebiir rationaliseringsui.nster.
Givetvis så fungerar taxirörel-. man samoidnar t.ex. resor till
serna med en "dygnet-runt- affären och övriga resor som
service" även åt allmånheten, nödvändigtvis inte behöver ske

I I Peter Uvestens frånvaro giorde Niklas Ohlsson en fullt
i Sodkänd_ insats- som libero i Tomten. I Kinnarp/Slutarp
I måste nämnas Hans-Olof Gustafsson för hans många finä
; företag i den andra halvleken.

o Förbilligas
Samarbetet mellan George

Cärlsson och William Aellig in-
nebär att de samhällsbetalda
transporterna kan förbilligas.
Det är inte längre självklart att
kunden vid en sådan transport
får ha taxin för sig själv, utan

På minuten. ;"

Samarbetet mellan Kinnarps
och Redvägs taxi innebär att
man har telefonpassning var sin
vecka. Det spelar ingen roll vil-
ket av de båda taxirörelsernas
telefonnummer mql ringer,
men den alternerande telefbn-
jouren kan innebära att det tar,
några "signaler" mera innan
någon svarar.

ft;. att månniSkor så länge
som möjligt skall kunna bo kvar
i sin invanda miljö, även utanför
tätort€ln, har Falköpings kom-
mun infört kompletteringstra-
fik. Detta innebär att var och en
som bor mer än 1,5 kilotneter
från närmsta busshållplats har
rätt att onsdag och fredag åka
taxi till hållplatsen, detta för en
kostnad av åtta kronor som är
samma kostnad som att åka
inom en zon i stadstrafiken.

Färdtjänsten som också finns
inom kommunen innebär att
människor som har bösvär med
att utnyttja allmänna kommuni-
kationsmedel kan få tillstånd av
de sociala myndigheterna att
anlita färdtjänst med taxi.

I och med att det åter finns
taxi i Åsarp så har t.ex. Trädet-
borna taximöjligheter inom be-
kvämt räckhåll. Söderut finns
nämligen ingen taxistation när-
mare än Timmele.

JOSEF JACOBSSON

L--r1.l.):q3l#- oiLo"tPgl
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IHans-Olof Gustausson på, sprd;ng, jagad au Tomtens tW"q- i
nus Ström.iHans-Olof uar d,ei jrfimite segerorganisatö,rån I

William Aelli.g och George Carlsson har gemensamt aotal
med komrnunen on1. fördtjiinst och kompletteri,ngstrafi,k,

ntir Ki,nnarp/Slutarp 
-besegrad.e Tomten 

-med2-0 i tors- |
dags kadll.(Foto: Ni.klas Gustausson) ..
-,I



- o Kinnarp/Slutarp 
I

Kräftkalas på 
|

Frökind.gården
den goda grunden var lagd så

""r aZt tiff itt fortsätta med kråf-
,tor och räkor'

Som höjdPunkt serverades
tJr" -.a iarta och för den and--lie; 

und"thållningen svarade
iSu"" i Lofsgården" med sång

och diktläsning.
JOSEF JACOBSSON

kinn/Slut--Annelund 4-2
KinnarP/SlutarP blandar sig

"rii-"t 
i äen tätå toPPstriden i

iiä-*t.". På söndagen tog la-

Hembygdsförening
påsommarresa

Kinneveds HembYgdsfören-
ing genomförde sönda-gen den
12 augusti sin årligen återkom-
mande sommarresa'

I år var resmålet Östergötland
med båtresa Borensberg
Vadstena. Färden gick med
buss via Karlsborg, Hammar
och Motala till Borensberg' Fö-
re Motala gjordes ett-kortare
uppehåll i Medevi och där har

-.r"k.t bevarats sedan hälso-
biunnens storhetstid.

I Borensberg bYttes bussen
ut mot båt för färd över sjön
Boren och Göta Kanal' Från
båten sågs den PamPiga huvud-
byggnaden På Ulvåsa som är
bLiaget på Borens södra strand'
På ganska nära håll kunde där-
efter beskådas lämningar efter
det hus som varit den Heliga
tsirgittas och hennes makes bo-
ning på en udde i samma sjö'

Vid Borens västra strand sågs
på lånet håll slusstraPPan vid
borenshult. Det är fem slussar
i rad, med en total stigning om
15 meter. Efter dessa slussar,
kanalfärd Borenshult - Motala
och färd på Vätterns denna dag
lugna vatten sträckan Motala -
Vadstena. Under båtgärden in-
togs en utsökt middag. Efter ca

fyra timmars båtresa angiordes
hamnen i Vadstena, varefter
bussen åter äntrades för återre-

get tre nYa Poäng efter en säker

Ieser mot Annelund hemma Pa

iä-ö"udr.". 4-2 Q-o) slutade

;;6h." och det tYckte Kinn-
ä.oJSr"t""pt lagledare Bengt

ÄåJ.tt.o.t var rättvisa siffror:---- 
Vifota. *atchen hela tiden

och hade också ett målmässigt

försprång rakt igenom'

2-0 i halvtid blev 3-0' Anne-

t ria ..J""utade men hemmala-

n.i of.ta. till 4-1 innan gäster-

iå-r.åt".t.ae ännu en gång'
" Må;;; var bra i KinnarP/

sl;;;; men Bengt gav for-

*".a.ät ot Hans-Olof Gustavs-

.." ""ft 
Thomas Collin ett extra

plus.
- Som helhet var det en myc-

.I förra veckan var det
dukat till kräftfest i sam-
lingssalen På Frökinds-
sården i KinnarP.

Kulörta lYktor och månar lYs-

te ikapp med de naturliga "må-
nar" sotit fanns bland gåsterng'
Smörgåsar, omeletter och små-

.r"r*f ittledde festen och när

ket bra match, killarna höll ett

hågt temPo och det lovade gott

inför fortsättningen'";il Kirr.r"tP/SL't"tP" mål

svarade Hans-Olof Gustavsson

Z, 
-Ct.t"uttt 

Hofbauer och Jör-
gen Andersson'

y1r19- s{- t3
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Div V TidaholmsgruPPen
Vätterflick. - Kinn./SlutarP

3-4 (3-l)
MåI, KinnarP: Anette Hell-

man, Ulrika Jarlsson, Gunilla
Kullman och Carina Torstens-
son.

Anette Hellman iiorde 1-0
för gästande KinnarP/SlutarP
redan i den andra matchminu-
ten, men skadade sig strax där-
efter och tvingades utgå. Då taP-
pade KinnarP/SlutarP allt sitt
spel och Vätterflickornas led-
ning med 3-1 i halvtid var rätt-
vist.

I andra halvlek satsade gäs-

terna allt på ett kort, chansade
med mycket folk i offensiven
och det gick hem.

- En eloge till tjejerna som
aldrig gav uPP utan fortsatte att
kämpa trots den då'liga första
halvleken. Alla skall ha klart
godkänt, tYckte tränaren Tho-
mas Westerberg, som dock gav

två spelare ett extra Plus:
- iosefine Gårdh i målet räd-

dade ett antal frilågen, Vätter-
flickorna fick ju kontringschan-
ser när vi Pressade På. Helen
Persson, som fick gå in när
Anette Hellman försvann, gior-
de också en. stark match i för-
svarslinjen' 

fi?o-aa' ai

FIf' B-Itinnarp/Slut. I * I
Fröjereds IF:s BJag gjorde tal fina möjligheier.

en hyfsad höstpremiär, när man Lagets andra halvlek var bra.
i lördags nådde 1-1 (0-0) borta I ett ganska jämnt BJag förtjä-
mot erkänt svåra Kinnarp/Slu- nar mittlåset Peter Larsson'/
tarp på bortaplan. Sett.till anta- Jonas Ceder ett extra ornnäm-
let målchanser skulle Fröjereds- nande.
-bilagan vunnit matchen, i andra,- För- {IE:g"mål,noierd.des To'.

; 
hSlvlek radade manJpp ett'# :'i mas.JqbarålsQ4.:c,s',r';o, s, il

F, i

Timmele - IilS'/SIF B-f
Timmele G&IF fick i går re-

vansch för torsdagsnederlaget
mot Kinnarp-Slutarps IF. Efter
1-1 i paus tog Timmele greppet
i andra halvlek och vann med
3-1. Timmele öppnade match-
en bra, men sedan kom gäster-
na in i matchen och när 0-1 föll
så trodde man på fortsatt ut-
delning för gästerna, som hade
en rad fina målchanser. Mål-
skvtt i tolfte minuten var Hans-

Olof Gustafsson På frisPark'
Hemmalagets kvittering stod

Robert Larsson för i 32:a minu-
ten. I andra halvlek var hemma-
laget ett strå vassare än gäster-

na. som fick jaga mYcket utan
att nå resultat' Robert Larsson
giorde sitt andra mål och 2-1 i
F3:e minuten och sedan föll 3-1

'i ?0:e minuten genom Mikael
Leander. 

firiC_Og_ot-

Roland And'ersson Disa,r "klon" för Eua Ohlsson'

Ki n na rps-Sl utarPsda ge n
Kinnemo lördag den 25 aug'

Kl. 9.00 LoPPmarknad
Kl. 11.00 Tävlingar - trekamp, lotterier, fiskdamm m'm'

ri. ia.oo BJageI - skultorp ^

Har du något att skänka till vår loppmarknad?
Ring Roland 335 23 el' Torbjörn 336 93'

Välkomna till en trivsam förmiddag

På Kinnemo

Kinnarps - SlutarPs lF tqetc)
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MargaretaThor

25 å,r somkarttor
sig åt barn var bra och riktigt.
Kunskap är också makt, mena-
de han. Han överlämnade också
Kinneveds församlings present
- Lilla Koralboken som ett min-
ne. Blommor överlämnades
från församlingen genom Bengt
Klingstedt och från Vårkumla
kyrka och församling kom
KarllErik Torstensson med en
psalmbok.

o Församlings-
hemmet

Efter gudstjänsten och hyll-
ningarna i kyrkan samlades alla
kyrkobesökarna för fortsatt ge-
menskap i församlingssalen, där
kaffeborden väntade.

Välkomstord uttalades av
Forts på nästa sid

hyllad "ft",
I samband med sönda-

gens högmässogudstjänst
i Kinneveds kyrka avtac-
kades Margareta Thor för
25 års tjänstgöring i Vår-
kumla och 24 år i Kinne-
ved som kantor och körle-
dare.

Efter gudstjänsten där kören
den här dagen medverkade un-
der ledning av Ingrid Börjeson
samlades medarbetarna i kyr-
kan i koret för att hylla den av-
gående kantorn och körledaren
Margareta Thor. Kontrakts-
prosten Uno Mårtensson tacka-
de för de många åren i kyrkans
tjånst och önskade henne lycka
till som lärare, nu på heltid och
att hon i framtiden skulle ägna

Margareta Thor blir liirare på heltid ffier 25 år som kantor oeh körledare. Det uar saårt
att besluta om det hrir, siigir hon sjöfi:. (Foto: Ni,klas Gustafsson).

Forts från föreg sid

Karl-Erik Torstensson och
Bengt Klingstedt gjorde sig den
här gången till tolk för kyrkokö-
ren och tackade för de många
årens gemenskap och glädje och
även här utdelades blommor till
Margareta från körmedlemmar-
na genom Maj-Britt Johansson
och från kyrkovaktmästarna
qenom Assar Karlsson.

Tackade $orde också Marga-
reta Thor för de många årens

gemenskap i kyrkan och kören
samt för alla blor.nmor och pre-
senter som hon fått mottaea.
Bland de närvarande saknåe
hon Bengt Kjellström, som be-
tytt mycket för henne och som
Iedde hennes väg till kyrkomusi-
ken samt varit hennes lärare.
Bengt Kjellström var för tillfället
bortrest.

I församlingshernmet sjöngs
under kvällen unisont också
några psalmer och då var det

Margareta som ackompanjera-
de på flygeln.

o Svårtval
Margareta Thor avgick redan

den l juli från sin tjänst. Främs-
ta orsaken till att hon lämnar
kantorstjänsten är den omorga-
nisation som sker och att skol-
kantorgtj änsten därmed försvin-
ner. Hon hade alltså att välja
mellan kyrkan och skolan för
framtiden - ett svårt val med

tanke på de 25 åren i kyrkan.
Eftersom Margareta Thor har
en kortare utbildning som kan-
tor och en fin utbildning som
lärare var det mycket som tala-
de för skolan, dessutom fanns i
skolan en ledig plats som lärare
för e+ "etta" lagom till skolstar-
ten. Aven familjen har fördelar
av att det blir skolan för framti-
den.

Margareta skall dock inte
lämna sjungandet och spelandet
utan finns med i bland annar

Falbygdens Kantorei, där vi
kan få höra henne i fortsätt-
ningen. IRIS JoHANSSoN



Trivseldag
medpensionärer

Frökinds pensionärsförening
anordnar på lördagseftermidda-
gen en trivselträff i samlingssa-
len på Frökindsgården. Hant-
verkst*trset i Äsarp kommer att
ha utställning med broderier,
metallslöjd m m. En tipsprome-
nad anordnas. Särskilda barn-
frågor finns också. Vidarb blir
det kaffeservering. Alla är väl-
komna.

Kinneveds Kyrkokör
har haft sin årliga utflyktsresa
som gick till Värmland. Första
uppehållet giordes vid Alster
dår morgonkaffet intogs. Vid
Frödingestenen läste Sven An-
derlson Gustav Frödings "I Bö-
nehuset" till allas uppskattning.
Nästa resmål var Geijersgården
som besöktes och visades av
trevliga guider, kören tackade
med att sjunga "Här är gudagott
att vara".

I närheten ligger Ransbergs
hemgård där det serverades en
härlig lunch. Ransäters kyrka
och Erlandermuseet besöktes
sårskilt. Tage Erlanders barn-
domshem fängslade samtliga.
Utmed Klarälven gick färden
till Munkfors där älvens forsär
och fall beundrades.

Sista resmålet uppåt var Sun-
nemo kyrka där en ungdomsle-
dare berättade om kyrkan och
dess histori4, Gästande kören
framförde här "Den dag du gav
oss". Resan nedåt förbi Molkom
och till Ölme där efterlängtat
kvällskaffe smakade bra. Innan
man nådde hemorten avtacka-
des reseledarna Berit Samuels-
son och Tyra Leifler för en min-
nesrik resa. 

..

Så uar matGhen.n.
Falköpings FK-Kinnarp/Slutarp 3 -O (O-O)

Målen: 1-0 Tomas Johansson (57),2-0 Charles Wersdn
(78), 3-0 Charles Wersdn (84).

Varning: Kinnqrp/Slutarp: ChriStian Ek (84).
Domate: Lars-Äke Bergman, Moholm.
Publik 103 betalande.
Kommentar: Falköpings FK har precis som Kinnarp/

Slutarp haft en mycket fin höstupptakt. Segrar har sta-
plats på hög och inför gårdagens match hade båda lagen
fortfarande hade chansen att hänga på Timmele i kampen
om seriesegern. Den chansen har fortfarande Falköpings
FK efter klara 3-0.

Det här var FFK:s match från början till slut. Spelande
tränaren Thomas Johansson hade beordrat blåställ på och
det var med pigga ben FFK gick ut på Odenplan. Kinnarp/
Slutarp däremot hade en väldigt tung afton. Bollen ville
helt enkelt inte rulla deras vä9. Måhända var detta en reak-
tion på höstens många fina matcher.

Det fanns många som var bra i gårdagens hemmalag.
Thomas Johansson med ett mycket snyggt mål och två lika
fina framspelningar måste nämnas. Charlds Wersdn hade
nätkänning två gånger och var många gånger också bra
ute på plan. Pelle Persson hade en stor kväll på topp' Han
gjorde det mesta rätt, synd bara att han inte fick sätta dit
pricken över i:et. Han hade ett par fina chanser till det.' I Kinnarp/Slutarp fanns det ingen som utmärkte sig, la-
get kom inte upp i normal spelstandard.

DAVID LINDMANt__
----l

Det bådar gottrFFl(!
Spelande tränaren To-

mas Johansson hade en
lyckad afton" när FaIkö-
pings FK besegrade
Kinnarp/Slutarp
3-0.

med

Han giorde själv ett mål
och spelade fram till de
två andra.

- En gedigen lagin-
sats. Det härvar den båsta
matchen vi har gjort i höst
och alla var strålande, be-
römde en nöjd Tomas Jo-
hansson.

Det var något nervöst i FFK-
lägret i halvtid. Trots bra press
på Kinnarp/Slutarp stod det
fortfarnade 0-0.

- Vi sa i paus att vi skulle
fortsätta jobba lika bra. Då viss-
te vi att det skulle lossna.

Det var Tomas Johansson
själv som slog an hemmalagets
segermelodi. Pelle Persson
giorde ett strålande jobb och
spelade över bollen till sin träna-
re som inte tvekade en sekund.
Från 25 meter skickade han uPP
bollen i Arne Ekboms högra
kryss. Mycket vackert.

o Drömträff
- Inte mej emot att få en så-

dan drömträff, log tränaren.
2-0-målet var lika vackert

det. Tomas spelade fram Char-
les Wersdn som på7något vis
dribblade sig fram på kanten
och lobbade behärskat och vac-
ker in bollen i mål via stolpen.

Tomas och Charl6s ombesörj-
de även 3-0. På ett väl awägt
inlägg från Tomas hade Charl6s
bara att sätta dit foten.

- Skönt att målskyttet har
lossnat. Nu har vi giort sju mål
på två matcher och tagit 13 Po-
äng på fem matcher. Det känns
onekligen bra. Och idag spelade
vi kalasfotboll i 90 minuter. An-
nars har vi ofta bara varit bra i
en halvlek.

r Intressanthöst
Det kan, om nu Timmele bara

kan tappa någon poäng, bli en
intressant fortsättning för Fal-
köpingslaget.

- Vi har mött alla toPPlag
utom Timmele. Därmed inte
sagt att vi tar givna Poäng mot
de som krigar i botten, avsluta-
de Tomas Johansson.

Göran Johansson, tränare, i
Ifinnarp/Slutarp, var inte alltför
nedstämd efter förlusten.

- Det är inte mycket att såga
om. De vann rättvist och det är
bara att bita ihop för våran del.

DAVID LINDMAN

Bengt "Beqnpa" Ahlenius och hans FFK gjorde en stark
match mot KinnarplSlutarp. Christian Ek och öunga i
bortalaget oar precis som på, bild,en steget ffier. (Foto:
Kjell Caidahl).



Beslut om t''tc-a'-ob

Ifinnarpselever
rivs upp?
Det kan mycket väl

hånda att högstadieele-
ver från Kinnarp slip-
per att bussas till Floby
skola och i stället fort-
såtta i Kyrkerörsskolan
i Falköping åven i fram-
tiden.

Skolstyrelsens arbetsut-
skott föreslårr nämligen att ett
tidigare beslut i frågan från
april 1989 rivs upp för en
översyn av skolornas organi-
sation i kommunen. Skol-
gången för Kinnarpselever-
na fortsätter som vanligt fram
till åtminstone läsåret
199u92.

Avsikten var tidigare att

överflyttningen av eiever
från Kinnarp till Floby hög-
stadieskola skulle ha skett
höstterminen 1990. alltså när
skolan började för några vec-
kor sedan efter sommarlovet.
Men åtgärden, som inte var
populår i Kinnarp/Slutarp,
sköts upp av skolstyrelsen i
avvaktan på. möjligheter till
åndrat statsbidragssystem,

- Just det har hänt som vi
väntat på. Ett friare system
föreslås för kommunerna att
ordna sin skolorganisation.
Därför föreslår vi att det tidi-
gare beslutet för Frökinds-
eleverna skall rivas upp, sä-
ger Ulf Eriksson (c), ordfö-
rande i skolstyrelsen.

IilF/SIF - Ulrieehamn 2-B
Trots en bra forcering

av Kinnarp-Slutarps IF i
andra halvlek nådde inte
ett reservbetonat lag ånda
fram vid gårdagens möte
på'Tångavallen med Ul-
ricehamns IF. Det blev
2-3 i baken efter underlå-
ge 0-2 i paus.

Gästerna startade som de bru-
kar. Alltså med en våldsam sats-
ning framåt med bra bredd på
spelet. Det giorde att KIF-SIF
hade detjobbigt första kvarten,
och även fick baklängesmål
0-1. Det var Tommy Engman
som redan efter fem minuter
fixade ledningsfulltråffen. När
hemmalaget började att få bätt-
re ordning på spelet kom gäster-
na med 0-2 genom Lars-Göran
Svensson i den 34:e minuten,

I Reducering
I andra halvlek mattades

UlF-spelet och hemmalaget
kom bättre till sin rätt. Hans-
Olof Gustafsson slog in reduce-
ringsmål på straffefter 20 minu-
ters spel. Tveksam straff för
övrigt, men Christian Ek, som

föll i straffområdet, tackade och
tog emot.

Hemmasupporters, välplace-
rade, och även lagets försvars-
spelare, funderade också över
domslutet som betydde 1-3 för
UIF. Offside tyckte många -
men Jan Fallqvists 3-L-mål var
i alla fall ett faktum. Två minuter
före slut slog Mattias Johansson
in 3-2-bollen, men längre än så
kom inte hemmalaget denna
kväll.

o Piggtinhopp
Av ett inledningsvis rappt och

piggt gästlag syntes inte så myc-'
ket under senare delen.'Några
av nyckelspelarna saknades i
hemmalaget - det minskade la-
gets styrka, även om Mattias
Johansson giorde ett piggt in-
hopp och giorde sitt förSta fem-
manmåI. Likaså spelade Stewe
Karlsson i andra halvlek en
framträdande försvarsroll,
Många jobbade och slet, men
som sagt helheten blev inte den
bästa denna afton, där Petter
Borgunda Gustafsson dömde
med ovan nämnda situationer
som lite tveksamma.

l?ala-ag-ag

BÄSSE JOHANSSONtf io:ei-erJ

r
I

I

Un{dOmaffffl i Kinneveds skytteförening har
nått n!ä framgångar den senaste tiden. Medaljplaceringar har
det blivit för fr.v. Helena Karlsson, Fredrik Ost, Jimmy Lind-
roth och Maria Dahlälv. Vid förbundsmästerskapen i korthåll
som avgiordes i Skövde, dominerade klubben helt i juniorklas-
sen. Jimmy Lindroth vann på 328 poäng, Fredrik Ost var trea
med 323 och Maria Dahlålv fyra med salnma resultat. Vid
Juniorträffen i Skara med skyttar från hela länet blev det
dubbelseger i klass B 14. Maria Dahlälv vann på 149 poäng
och Helena Karlsson var tvåa med 143. I helgen åker fem av
klubbens skyttar till J-SM i Halmstad. Kan det bli fler topplace-I klubbens skyttartrll J-Slvl r flalmstad. I

! ringar där? (Foto: Håkan Johansson)

8/q nl o

- o SlutarP
Pulkabacken
tar form

Just nu håller Pulkabacken i
Slutarp på att ta form' Där tiP-
pas schaktmassor av olika slag.
kommunen ska tillse att backen
under hösten blir ordentligt i
ordning. Detta framkom vid
möte med KinnarPs/SlutarPs
Vägförening häromkvällen'
Vågföreningen uPPmanar vida-
re föräldrar att tillse att inga le-
kande barn vistas vid tiPPmas-
sorna. Tids nog blir det deras
tummelplats. Vägföreningens
styrelse diskuteradö också vissa
trafikfällor i korsningar. Det är
'viktigt att fastighetsägare ser till
så att inte häckar skYmmer
korsningarna. Det har varit någ-
ra farliga tillbud bland cYklande
småttingar.

KONKURSBESLUT
Aktiebolaget Intega,
556217-8482, Slutarp, Falkö-
ping, har 1990-09-05 försatts i
konkurs vid Falköpings tings-
rätt. Edgångssammanträde
hålls 1990-10-22 kl. 14.15 i
Tingshuset, Fredriksbergsvå-
gen 1, Falköping. Borgenärer-
na kallas till sammantrådet
genom denna kungörelse'
Förvaltare är advokdten Lars
Lindquist, Storgatan 11-13,
52143 FALKOPING, tel.
0515/1?0 85. Tillsynsmyndig-
het är kronofogdemyndig-
heten i Skaraborgs län, Box
224, 541 25 SKÖVDE. Fortsat-
ta kungörelser i konkursen
kommer att annonseras i Fal-
köpings Tidning. Det går ännu
inte att bedöma om borgenå-
rer med oprioriterade ford-
ringar kan räkna med utdel-
ning. Fristdag är, såvitt kan
bedömas. 1990-09-05.

Kinnarpsbeslut
aorivs inte upp

Skolstyrelsens arbets'
utskott föreslår inte att
beslutet om att KinnarPs'
eleverna skall gå i högsta-
diet i Floby skola i stållet
för på Kyrkerör rivs uPP.

Arbetsutskottet föreslår att
skolstyrelsen beslutar att det
beslut om Kinnarpselevernas

skolgång som togs förra året för
närvarande inte genomförs, bl a
dårför att ett nytt statsbidragssy-
stem väntas inom kort.

Arbetsutskottet föreslår vida-
re att skolstyrelsen skåTl åter-
komma i frågan sedan den orga-
nisationsutredning som tar uPP
indelningen i rektorsområden,
är genomförtl.

| """'' tqq(J)qocI



lntesa i k.läilä"t
- har skulde, på åtta mjljoner

Intega AB i Slutarp, till- - Intega betalar en relativtrerkareavköksinredning- hög hyreskostnad, som torde
r och garderober försat- vara baserad på den kapital-
es på onsdagen i konkurs l oslnag' töräntning och, övriga
,å esen begaran. .{9"- åä':åiäi'.T-:?1ffå,1åli::rursskäl: försämrar

11mhet,"r, [åpltffi: _'**'åiå:gil,å?i3","
F-öretaget drivs nu aykgn- t.g"igsg, äädvikande orderirirursförvaltaren, advokat gång octr lönsamhet, bland an
Lars Lindqvist, i våntan nat också beroende på utveck.
rå aweckling eller försäli- Iingskostnaden för nya produk.
ring av konkursboet. - 

"I'-
_r.1tus1_r,", ett drygt ro:,^1 :l r,ä",::XfTi lT,,lXl-'.j"rlå,1tällda. Konkursförvalta

ier sig l,ra 
"i,"" ro,r,åool'åe'i. f,å.'Å.$ftrt***;tj::,m au det ska dyka "oo.,,l:::: L;:"s, 

,;;;ä. 
i Farköping ocbenter som är viltiga ",,t.,-llf ;#;;""i;?på Mro i Tibro är-onkursboet och starta i

te werksrmho, , r"--_-_^jl.llii- delägare i Tyiema och är ocksåLe verksamhet i företagets loka- ;ä?il,il# AB i konkurs.
Skulderna uppgår enligt ' Lars Zetterberg är på resande
rrsförvrltqrpn *r,, ^_r_i,l^o.o 

fot och har inte kunnat nås fOr

SauL rlst sa a[L Kon_
j kurs blev f<iljden. Han har dock
I förhoppningar om att verksam_

heten vid Intega på något sätt
ska kun-na återupptas i en ny

/ | t"*ål'1".-1"-^*"''
I i GLENNWELANDER

Ekedalen - tr(inn./Slut . 2-?-
le direktör och P.t $qy,en jämn och drama- ning slog i stolpen, tyckte dock
k Andersson. tisk tillSGållning på ldrottspar_ ESK_tränaren 

- 
Jan-Owe Fri_

n tillsamman. ken i lördags eftermiddag då man.
:a intressenter lk-ed3len och Kinnarp/Slutarp Det var en jåmn match, sade
rörjan på 80-ta- delade på poängen, 2-2 (l-l). Jan-Owe Friman och Hans-Olof
rrande Slut_ _ -I första halvleken nickade Gustavsson i Kinnarp/Slutarp.
;. Erik Anders- Mattias Johansson in 0- I på in- - vi hade kanske iitu fl"" klr-
d i februari. lägg av Hans-Olof Gustavsson. ra chanser, hade lite otur med
för träindu- Tgmml* Lundgren kvitterade stolparna, medan de typiskt nog

ndet på Intega efter snyggt förarpete av Kjell- lyckades få deras stiaf stolpä
son. Han må_ Ake Andersson. in, menade Friman.
har tillräckligt -,I 

andra halvlek dröjde det till - Båda lagen hade ktera mål-
r att lönsam. 79:e rninuten innan nästa mål chanser. Ekedalen hade lite
:r så att kon- föll. Det var Mats Ljungberg mer av spelet i första halvlek'Han har dock 99rn nickade in en retur sedan medan vi tog över något i andra
, 
"tt uu.f.""-_ Xlett-Åt<e Andersson prickat halvlek, Å.r"au Hans_Olof

på någoi sätt ribban. Gåsterna tilldömdes en Gustavsson.

':ptas 
i en nv ::T.,åäåi"fä:'å;åTf:ii; ..$*lå'n"";*åX"l:";iT

ELANDER in. En hårt dömd straff, tyckte dalen. I Kinnarp/srularp visade

"1oi'andra sidan rick vi en Xåå$i:i:ff:::riloil,rråH-

{g q0'cq 0 6

Då vi nu överlåmnat ICA Samuelssons i nya händer, fram-
för vi vårt tack för de 50 ar vi sett vårt företag utvecklas
qch för alla kontakter med våra trevliga kunder.
Vi tackar också för alla bevis som kommit oss till del från
leverantörer, kunder och fina medarbetare.
Vår förhoppning är att samma goda förhållande kommer
våra efterträdare Mirijam och Jan-Owe till del och önskar
dem lycka till!

Berlt o Bengt
Nåi,r vi nu övertar Samuelssons Livs känner vi ett stort an-
svar att efter Berit och Bengt förvalta en välskött butik,
rnen samtidigt förbåttra och vidareutveckla den samrna.
Vårt mål är att tillsammans med våra duktiga medarbetare
hålla ett aktuellt sortiment med konkur"utrrk"aftig" priser,
samt att skapa en bekvåm handel och en trivsarnmiljö för
våra kunder.

PS. Vi återkommer med stor nyöppning sista veckan i sep-
tember.

ilirljam och Jan-Owe
Ingelstro

nemo kyrka där en ungdomsle-
dare berättade om kyrkan och
dess historia. Gästande kören
framförde här ,'Den dag du gav
oss". Resan nedåt förbi Molkom
och till Ölme där efterlängtat
kvällskaffe smakade bra. Innan
man nådde hemorten avtacka-
des reseledarna Berit Samuels-
son och Tyra Leifler för en min_
nesrik resa;

ursrörvartare" ,ut .flIi1-q.p ;; äffi;ffi 11,i"ä'.1.:#:
:l 

-;i*tY*åå$*:5:l- k;-;;'iå;., på rntega, e'eräm

irum*ii::##"?: gxi:r"*l *;":u:.,tj ll
am om. 

rera r,vek- återuRRstått Intelai
_ Kanske hälften a, Delägare är också företagets

a, jag har u,., r,,,.,.,i iål'lä |"ffä:::rg,r *:r::'*j:llenom och inventera.
åger Lars Lindqvist. 

roretaget' Det var- han som tillsammans
nlea"e",," l i"iJll*::T' ij$irt iå:ä,oilil:f ;ffi-ilundfordringar, materiallager, il"ä;'' dåvarande Slut_iss maskinpark' t:*':-T" ;;'n;',;;i."kurs.ErikAnders-
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rf i a: q'r lgKinneveds Kyrkokör
har haft sin årliga utflyktsresa
,som gick till Värmland. Första
uppehållet giordes vid Alster
där morgonkaffet intogs. Vid
Frödingestenen läste Sven An-
dersson Gustav Frödings "I Bö-
nehuset" till allas uppskattning.
Nästa resmål var Geiiersgården
som besöktes och visades av
trevliga guider, kören tackade

att vara".
I närheten ligger Ransbergs

herrgård dår det serverades en
härlig lunch. Ransäters kyrka
och Erlandermuseet besöktes
särskilt. Tage Erlanders barn-
domshem fängslade samtliga.
Utmed Klarälven gick färden
till Munkfors där älvens forsär
och fall beundrades.

Sista resmålet uppåt var Sun-



tqqeoTo6
Då vi nu överlämnat ICA Samuelssons i nya hånder, fram-
för vi vårt tack för de 50 ar vi sett vårt företag utvecklas
oeh för alla kontakter med våra trevliga kunder.
Vi tackar också för alla bevis som kommit oss till del ffån
leverantörer, kunder och fina medarbetare.
Vår förhoppning åi'r att samma goda förhållande kommer
våra efterträdare Mirijam och Jan-Owe till del och önskar
dem lycka till!

Berlt o Bengt

Niir vi nu övertar Samuelssons Livs känner vi ett stort an-
svar att bfter Berit och Bengt förvalta en välskött butik,
men samtidigt förbåttra och vidareutveckla den samma.

Vårt mål år att tillsammans med våra duktiga medarbetare
hålla ett aktuellt sortiment med konkurrenskraftiga priser,
samt att skapa en bekväm handel och en trivsam miljö för
våra kunder.

PS. Vi återkommer med stor nyöppning sista veckan i sep-
tember.

I tilo oq, Zo

Taxan skall ses öaer:

Dyra timmar på
fritidshemmet

Frida år siu år gam-
mal.

Hon tillbringar sex
timmar per vecka På ett
fritidshem i SlutarP.
Och för det betalar hen'
nes föräldrar cirka I 000

kronor per fyra veckor.
Vilket de anser var en

på tok för hög summa.
Dårför protesterar de
nu i en skrivelse till so-
cialnämnden..

Falköpings socialnämnd
har en urusel ekonomi.

Men redan innan några
aviserade, och drastiska,
taxehöjningar hunnit för-
verkligas.finns det en gruPP
som redan idag betalar bra
för den omsorg de får, fritids-
barnen.

Frida och hennes kamrater
'är på fritidshem antingen di-
'rekt före och/eller efter skol-
tid i awaktan På att mamma
eller papPa.skall komma från
arbetet. I allmänhet de äter
frukost hemma, lunch i sko-
lan och middag hemma, men
kan få frukost och mellanmål
på fritidshemmet.

Ändå betalar man samma
taxa som för en daghems-
plats, en plats som inkluderar
inte bara måltider utan i före-
kommande fall också blöjor'

o Dettaärhöjden
Och det här tYcker Fridas

föräldrar, Torbjörn och Ker-
stin Johansson, samt gran-
narna i SlutarP, Carina
Thörnqvist och Ulf Karl6n,
år höjden. De båda familjer-
na har varsitt barn med få till-
synstimmar Placerade i fri-

. tidshem i SlutarP.
De båda föräldraParen fö-

reslår att det införs en nytt
trappsteg i avgiftstabellen,
ett tiappsteg dår barn med
ett timantal På förslagsvis 40

timmar per fYra veckor kan
rplaceras in. Avgiften för den
kategorin barn anser de kan
halveras jämfört med nu.

Och får de inte gehör för
sina sYnPunkter tvingas de

säqa uPP sina fritidshems-
plätser.-be har redan börjat
'höra sig för med grannar i
kvarteret.

- Vi kan inte betala en

tusenlaPP för 20 tirnmars till-

Kersti.n Johansson få'r beta-

Ia d.yrt för dottern.Fridos
få timrnr P& fritidshem'--met. 

N u skal| fritidstarorna
bli föremå'I för öoersgn'

syn under fyra veckor, säger
Kerstin Johansson.

- Dels därför att det är
mycket pengar dels därför att
vi får så otroligt lite för Peng-
arna jämfört med en dag-
hemsolats. 'Och skall taxan
höjas efter årsskiftet blir det
fullständigt ohållbart.

Kerslin Johansson ser en
siirskild fritidshemstaxa som
ett alternativ till att justera
den gemensamma barnom-

.sorgstaxan.
Men en avgiftssänkning

mitt. under brinnande ned-
skärningsarbete, är det över-
huvudtaget tänkbart?

. Vi låter frågan gå vidare
till socialnämndens ordföranl
de Verner Granlund (c).

- Jag vill inte lova något i
förväg, men det här håller vi
faktiskt på att titta På' såger
han.

Och enligt socialchef Jan
Palm6r är ett förslag till för-
ändrade fritidshemstaxor un-
der utarbetande.

- Det får ju inte vara så
att man tvingas välja bort den
här omsorgen av ekonomiska
skäI, och barn far illa På friti-
den, säger han'
JÖRGEN GUSTAFSSON



Alla barnen i deltzdsförskolan kli.ppte ti.II och s& uar de nga lokalerna i Kinnarps sko-
Ia inuigda.

Alla barnen i deltids-
förskolan klippte till sam-
tidigt och så var de nya
lokalerna i Kinnarp invig-
da, i närvaro av fiiråldrar,
syskon och representan-
ter för socialnämnd och
skolstyrelse. Deltidsför-
skolan har alltså tagit sina
nya lokaler i skolan i bruk
och från både skola och
socialnämnd underströks
vid invigningen hur vik-
tigt del år med lokalsam-
verkan.
'Det ger ekonomiska vinster,

man utnyttjar lokaler bättre

men det ger också pedagogiska
vinster genom att det möjliggör
samarbete mellan i första hand
deltidsförskola och lågstadium.

Den nya deltidsförskolan be-
står av ett klassrum som blivit
över när elevantalet minskat i
skolan samt en lika stor till-
byggnad.

På skolgården välkomnade
områdeschef Bosse Johansson
och passade på att tacka skolan,
främst Kyrkerörs förre rektor
Per-Inge Carlsson, som på btt
positivt sätt medverkat till sam-
arbetet.

Socialnämndens ordförande
Werner Granlund (c) under-
strök även han att deltidsförsko-
lan nu ligger på rätt plats och

hoppades på ett nåra fortsatt
samarbete.

Från skolstyrelsen överläm-
nade dess ordförande Ulf Eriks-
son (c) ett spel som gick ut på
att lära sig samarbete och där-
med betonade även han vikten
av samarbete mellan deltids-
förskola och skolan.

Kinnarps skola hör till Kyrke-
rörs rektorsområde och dess
rektor'sedan en vecka tillbaka,
Anders Nordell passade på att
presentera sig innan barnen
avslutade ceremo,pin på skol-
gården med tre såhger.

Efter det var det dags för
"bubbelvatten" och visning av
lokalerna.

I6t1A-rtq - l3 S,L.

Delar au^p-ers-onal-en uid,Kinnarps fick hjiitpa till att få, und"an allt d,et uatten som rann
ut öoer fabriksgoloet sed,an sprinklersysiernet utlö$s: (Foto: Margareta Boman)

Tre räddningskårer ficlf'på tors{ags-
förmiddagen rycka ut till Kinnarps AB
sedan brand utbrutit i en lackeringsma-
skin på avdelningen Lack 2.

I maskinen. som är cirka 15 meter
lång, rhatas bordsben in för att lackeras
och dårefter torkas. En anställd upp-
täckte att det brann under maskinen,

troligen på grund av överhettning.
Företagets sprinklersystem utlöstes

omedelbart och elden kunde begränsas.
Maskinens innanmäte förstördes dock,
Räddningskåren fick inrikta sig på att
stoppa den våldsamma rökutvecklingen
och begränsa vattenskadorna.

f qq0 - t}9 -,s



Lrpprnarknad och auktion
ga; Bs.ooo i kyrkpenglie'*

Drygt femtiotretusen
att användas till skulder-
na på Centrumkyrkan i
Kinneved inbringade lör-
dagens auktion och lopp-
marknad på Kinnarps
Kontorsmöbler.

Givetvis är ar:rangörer-
na Åsarps Missionsför-
samling och Frökinds fri-
kyrkogrupp glada för re-
sultatet och tacksamma
mot Kinnarps kontors-
möblers ågare som ståller
parkeringsplatser och lo-
kal till förfogande.

Den "läpalätte" Assar Wil-
gotsson skötte auktionsropan-
det och sånggruppen Evakaristi
svarade för den musikaliska
underhållningen.

I övrigt kunde man göra fynd
på loppmarknaden, köpa kaffe,

matbröd och varmkorv. Många
vär det också'som avlade styrke-
prov med att lyfta den från Högs
by inlånade "dr-ängastenen",
något som frestade på armar,
ben och rygg och ävenså byx-
sömmarna om jeansen var för
taj a.

Sexton personer i olika åldrar
klarade av att lyfta den tunga
stenen och hädanefter har nu
följande möjlighet att antagas
som drängar: Olle Karlsson,
Luttr:a som även lottades som
pristagare; Mikael Larsson,
Slutarp; Valdemar Svensson,
Slutarp; Tommy Ka{lsson,
Äsarp; Jonas Jonsson, Asarp;
Bengt Andersson,-Kinnarp; Da-
niel Sigfridsson, Äsarp; Conny
Johansson, Äsarp; Karl-Äke
Folkesson, Åt..p; Jan-Åke
Karlsso-n, . Äsarp; Jan-Erik

i!+olrn, Äsarp; Ulrik Andersson,
Äsarp; Per-Olof Folke, Kymbo;

Eua-Lena And.ersson har hittat Kinnarps plats på jordglo- ,

ben.

'Bengt Jansson, Ulricehamn och lingen blev Ulrik Andersson,
Per Tovseth, Kinnarp. Asarp med Josef Jacobsron på

Pristagare i pilkastningstäv- landra plats.

T g ng dlffining s s akkunnig e

Georg Fredön kollar att
Jan-Ake Karlsson lgfter
minst ttså, decimeter frå,n
ma.rken.

M uria o ch Anna ;ä;;;'skol-f)M
I fredags avgjordes skol-DM i

skytte i Skövde med strålande
resultat för Falbygdens Skytte-
krets.

Distriktsmästare i klass B 15
blev Maria Dahlälv med Jimmy
Lindroth på tredje plats och
Helena Karlsson på sjätte. Alla
tre tävlar för Kinneved.

Distriktsmästare i klass B 17
blev Anna Engström från Falkö-
ping.

Dessutom tog Kinneveds-tri-
on hem lagsegern till Kyrkerör-
skolan i Fälköping.

Vi noterar också att Maria
Dahlälv och Anna Engström
nyligen har deltagit i junior-SM
i Halmstad och skol-SM i Göte-

borg. Båda klarade sig bra förs-
ta gången de deltog i så stora
tävlingar.

Resultat:
Skol-DM i Skövde:
Klass B 15 mu 250 p: l) Maria Dah-

lålv, Kinneved 245 p, 2) Jimmy Lind-
roth, do 240, 3) Helena Karlsson, do
235.

Klass B l7: l) Anna Engström, Fal-
köping 247 p.

Skol-SM i Göteborg:
Korthållsskytte, klass K l7 A (f06

delt. ):
Tåvling A (max 100 p): 79) Anna

Engström, Falköping 90 p.
Tåvling H (max 150 p): 24) Anna

Engström, Falköping 143 p,
Korthållsskytte, klass K f7 B (150

delt.):
Tävling A (max 100 p): 61) Mria

Dahlålv. Kinneved 91 o.
Tävling H (max l5b p): 4-6) Maria

Dahlälv, Kinneved 138 p.
Banskytte, klass B l7 A (150 delt.):
Tävling A (max lfi) p): 39) Anna

Engström, Falköping 97 p, 107) Alexan-
der Börjesson, do 93 p.

Tåvling H (max 150 p): 46) Anna
Engström, Falköping 145 p, 81) Alexan-
der Börjesson. do 142 p.

Bansklte, Klass B l7 B (99 delt.):
Tävling A (max 100 p): 56) Maria

Dahläh, Kinneved g4 p.
Tävling H (max 150 p): 32) Maria

Dahlälv, Kinneved 144 p.
Fåltskjutning, klasfiF f7 A (85

delt.): 4ti) Anna Engström, Falköping
24 p (max 30 p).

Fålts\iutning, klass F 17 B (42
de.lt.): 11) Maria Dahlälv. Kinneved 28
p (mu 30 p).

Frarngå.ngsrika skgttar oid skol-DM i Sköude. Fr u iir det
Maria Dahliilo (segare i kloss B 75), Anna Engsttöm (seg-
rare i klass B 17) och Jimmg Lindroth (tu&a i lcloss B
75). (Foto: Don Nilsson).
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Lokan Fröldnd, vägarna
och Elcehrgen

ru

fnE twÄr och enbramatch
gjord.e Softa Ja.rlsson i
Kifinar-plSlutarp niir hen-

' nes lag besgerade TG&IF B
med, T-0. 

Er9:,fr- lg
Div V Tidahotmsgruppen
Kinnarp/Sl.-TGIF B
7-0 (4-0)
Mål, Kinnarp/Slutarp: Sofia

Jarlsson 3, Anette Hellman, Jes-
sica Winggren, Ännika Svens-
son och Gunilla Kullman.

Precis som siffrorna såger så
tog Kinnarp/Slutarp en mycket
lätt seger mot Tidaholffis GIF:s
BJag. Hemmalaget förde
matchen fråri-bOrjan till slut och
det var aldrig något snack om
saken.

Sofia Jarlsson skall ha ett ex-
tra plus i ett relativt jämnstarkt
hemmalag.

met står vägarna ocll då speci-
ellt väg 46 mellan Äsarp och
Smårör samt förbättring av
mindre vägar. Framkomlig-
heten och säkerheten på vågar-
na år viktig om landsbygden
skall få leva. 46:an är livligt trafi-
kerad - på somrarna färdas t.
ex. 8.000-9.000 skolbarn där
som skall till Ekehagen. Att bib-
lioteket har det svårt i sina
trånga lokaler och behöver ut-
ökas torde vara självklart. Cirka
13.000 boklån har man där vilket
gör biblioteket till nummer tre i
utnyttjandeordningen i kommu-
nen.

Det år dags att lyfta fram kom-
mundelen och dess behov. Om
det blir som tillbyggnad till Lo-
kal Frökind, som för övrigt mås-
te renoveras efter'sina 20 år.
eller om andra lokaler kan kom-
mä ifråga, det är något man skall
arbeta med,

Ekehagen är redan nu ett po-
pulärt resmål inte minst för skol-
ungdomar. Den måste få ut-
vecklas vidare, dels för att den
skapar arbetstillfällen - som-
martid arbetar där 15-20 perso-
ner och deis för att anläggning-
en med sina många besökare
ökar underlaget för allt slags
niiringsliv på området, vilket på
olika sätt gynnar de boende på
bygden.

o Distriktsläkare
En distriktsläkare som kom-

mer några timmar med jämna
mellanrum till de redan befint-
liga distriktsmottagningarna är
ett bra sätt att ge service dår
människorna finns. Det år bätt-
re att en låkare åker dit än alla
vårdbehövande till tätorten'
Äldreboendet skall också ge
möjligheter till variation, hem-
hjålp, servicehus, ålderdoms-
hem - allt efter behov.

Skolan och barnomsorgen
skall ha fortsatt hög kvalitet'
Ungdomsorganisationer och
idrottsföreningar vill man ge

kommunalt stöd, men med tan-
ke på de knappa resurserna
måste de själva driva sina verk-
sarnheter, vilket det finns
många fina exempel på tidigare.

Det öppna landskaPet bör
hållas öppet med Produktion av

livsmedel och energiprodukter.-
Kommande behov av värme-
och energianläggningar på nära
håll är också något man måste
se till. UIf Eriksson i Kinnarp,
menar också att man hittills fått
gehör för sina synpunkter, men
att inget går att göra från den
ena dagen till den andra. Det
som fanns med vid förra valet
kanske kan bli verkställt under
kommande valperiod'

IRIS JOHANSSON

Kinnarp/SlutarP
Wiso

,ffi

;%
*t' ]ry"
+*iffij'r:

om d,et lolcala handlingsprogrammet för centenr. bertittad.e fr.u. Jose.f Jaeobsson. Mao-nus loarsson, Torbjörn Larsson, Assor Korls son, Anna Beig och nii E;;k r"". 
-' -'-*"

Centern i fm*nd- So*f,i*tapunktpåprogram- - ; Turismen
Redväg har inför detkom-
mande valet samman-
ställt ett handlingspro-
gram för sin bygd och sina
behov. Det man rnenar
behöver prioriteras dår är
framförallt bättre vägar,
upprustning av Lokal
Frökind, båttre lokaler för
biblioteket samt fortsatt
utvecklande av Ekeha-
gens forntidsby.

Vidare vill man ha di-
striktsläkare vissa tider,
möjligheter till varierat
åldreboende och fortsatt
god kvalitet på barnom-
qqrg qch skola.
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sören w'hermsson på ffi i
I ,t_Y:tf.'! y:I l,'lt. t"lif t unan,T.d:T.l l\latti Almbere iffi IF.ti:1tn*lffiFr -! fll:å::l:få[i:Hli:si*i#;i;15åäf,??:fåT:":å#g'J Freitrik,J,",J*,.hom {Ån e;,,,G^-^^";: Ir visade stundtals tina intentioner liksom Håkan Svensson. Det Fredrik Ek aagibrd,e matchen för sitt Ki,nnarplslutarp mot :I som bristerfö-r Valtorp är helheten, allt går på chans och då igttorp i -torsd.ags. Fred,ri.k öo, 

"n oi ÅEig,i 7rrlLore,t, Jr blir inte måltillfällena så många. 
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Kinnerp, Slutäfiö,
Kättilstorp åter
soln postadresser

Från den I oktober änd-
ras postnumren för ca
25.000 hushåIl i Skara-
borg, men också i landet i
övrigt.

Orterna Ulriceharnn,
Tidaholm, Vara, Tibro,
Karlsborg och Töreboda
byter ut de två nollorna i
slutet mot andra siffror.
Samtidigt återinförs ett
antal ortsnamn som post-
adresser bland andra
Kinnarp, Slutarp och Kät-
tilstorp.

Kinnarp får ha kvar nuåret
521 73 för stadsutbärninsen me-
dan Slutarp får 521 ?2. För post
i box blir numret SZI 08. Kaitil.-
torp får ha kvar sitt nummer

521 95 framför ortsnamnet och
samtliga slipper alltså i fortsätt-
ningen att skriva Falköping -
ortsnamnet, som tidigare stått
efter gatnamnet flyttas alltså och
kommer som postadress efter
postnumret. Kymbo kommer att
fortsättningsvis skriva Kymbo
och sedan 521 9l Falköping.
Hushållen får information ut-
delad under innevarande vec-
ka.

o Tionyanamn
Falköpings regionkontor hör

till de kontor som fått flest nya
ortsnamn vid den här post-
nummerindelningen. Av totalt
31 har Falköpingsregionen fått
tio stycken - detta beroende på
att det finns så många gatunamn
som återkommer i de närbeläg-

na orterna och registret klarar
inte av att skilja dem åt.

Avsikten med förändringen
är inte bara att efterkomma orts-
bornas önskemål om att få be-
hålla de gamla namnen utan
också att skapa förutsättningar
för rationellare hantering samt
ett register över postadresser i
hela landet, som skall vara klar
1993.

I framtiden kommer posten
förmodligen att kunna göra
postnummerförändringar på
eget initiativ istället för att kom-
munen lägger in en ansökan.
Det berättade Göran Helmers-
son, som sjålv var med om att
rösta ned förslaget på ortsnamn
som postadresser, men som fak-
tiskt ändrat sig i sak.

IJ

fT ltr?e-ae-gi/
Lagfartssammanträde
Slutarps Idrottsförening, c/o
Elof Rehn, Backagatan 1,

Slutarp, 521 73 FALKOPING,
har hos inskrivningsmyndig-
heten i Falköpings"'"domsaga
begårt lagfartssammanträde
för utredning angående ägan-
derätten till fastigheten Falkö-
ping Tåigavallen 1:1. Sam-
manträdet äger rum
1991-01-11, kl. 10.00 i Tingshu-
set, Fredriksbergsvägen 1,

Falköping. Lagfart kan kom-
ma att meddeias med stöd av
vad soirr kommer fram vid
sammanträdet.



Upptaktsm,öte rmedSPF tr(inn/Slut-Borgstena I - t
en inom sitt gebit. Iris Sandahl-
Johansson hade arrangerat sina
gammaldags dukar och gobe-
länger på eti mycket smakfullt
sätt, 

'Irene Hermansson hade
mycket vackert handmålat
porslin, i den serien ingick också
vackra broscher och halsband,
armband m. m. även silversmide
fanns med. Asta Westermarks
utställning med vackra blusar,
kjolar och förkläden beskåda-
des också, allt mycket välgjort
och förnämligt. Margit Sands fi-
na rotglöjd är mycket välgiord.
Även Äslevanten i gammaldags
stickning och mössor i ullgarn
fanns med.

Tipsprorrienadens rätta svar
var: Vit mjölksås, Finland,
Värmland. tennis, dansk, Maj-
LisLööw, Kolmodin, Irak, fråga
nio utgår, Bengt Dennis, av-

. komma av två arter, 600 tänder.
Rätt [ipsrad: 121 111 xl I22.
Skiljefråga: 230 knaPPar i

j burken.

Borgunda-tr(inn/Slut 2-O

De tre som har Pris att hämta
är:.Eva Karlstedt, Knut Ostberg
och Ingeborg Hermansson,
Kinnarp. '

^ Barnfrågorna: 10 rätt Sara
Äkesson, 8 rätt Marie Lennarts-
son, Kinnarp

l??o-ot -.1<:

Rätt svar på frågorna: Calina
Vulgaris; islänning; 100 gr; Ka-
tarina Horowitz drömmar; ope-
ratext; Moldau; pilgrimsfalk;
speedway; Galtåsen; jungrun;
Västkusten; parasitsvamp.

Skiljefråga: 248 sidor.
Tolv rätt hade Gustav Johans-

son, Floby och Malin Anders-
son, Slutarp. Fyra personer ha-
de elva rätt, varav Britta Jo-
hansson Floby blev pristagare.

JOSEF JACOBSSON

När knappt fyra minuter åter-
stod av lördagsmötet mellan
Kinnarp;Slutarps IF och Borg-
stena IF kvitterade hemmalaget
och fastställde slutresultatet 1 - I
genom mål av Ove Josefsson.

Den första halvleken var mål-
lös. Hemmalaget saknade för
dagen Hans-Olof Gustafsson i
anfallet och därmed försvann
mycket av tyngden och skYttet'
Ute på planen sPelades det
hygghgt kortpassningssPel bit-
vis. Borgstena satsade mer
framåt på kontringar och 0--
l-målet kom just efter en bra

Upptaktsmöte med Frökinds
pensionärsförening SPF har
hållits. Ordf. Margit Andersson
hälsade alla välkomna och hös-
tens aktiviteter diskuterades.
Det blir kyrksöndag med kaffe
i Församlingshemmet i Kinn-
arp, trivselkväll med dans i lokal
Frökind och mjukgympa för äld-
re startar också inom kort. Så
blev det kaffesamkväm och un-
derhållning av medlemmar med
sång och diktuppläsning samt
allsång.

Samma v€cka var det tiPsPro-
menad och utställning med kaf-
feservering. Ut-ställare var
konstnärer från Asarps kultur-
hus, de är konstnärer var och

press av hemmalaget. Målskytt
var Christer Lennartsson efter
19 minuters spel i andra halvlek.

Hemmalaget fick slutföra
matchen med tio man sedan la-
get fått en man utvisad i mitten
på andra halvlek. Slutminuter-
na blev dramatiska eftersom
gästerna fick sin målvakt ska-
dad vid kvitteringsmålet. Det
var under de allra sista sekun-
derna yttersi nära att KIF-SIF
fått in den boll som gett seger.

Anders Äberg, Mullsjö, skötte
domarjobbet på ett bra sätt.

J??c*+t-åti

Borgunda har fortfarande en
liten chans att klara sig kvar i
"femman". Detta sedan man
hemma på Biksborg besegrat
Kinnarp/Slutarp med 2-0
(0-0).

- Idag kämpade grabbarna,
vi var ju tvungna att vinna. Men
det ser mörkt ut ändå. Nu får
vi se till att vinna i sista matchen
och sedan hoppas på att övriga
resultat går oss i händerna, sa
lagledaren Göran Andersson.

Kinnarp/Slutarp gjorde ingen
större match enligt lagledaren
Bengt Andersson.

eget Tnlmmer
Första oktober återfick Kinn-

arp och Slutarp sin egen postin-
dentitet med egna postnummer.
Detta firades genom att man på
postkontoret i Kinnarp bjöd på
kaffe, lotterier, fritt vykortspor-
to m.m. Postnummer till Slutarp
är nu 521 72, till Kinnarp 521 73
och boxnummer till Kinnarp
521 03. Majru Carlsson, poststa-
tionsftireståndare i Kinnarp
hoppas nu att det skall bli mind-
re med förvåxlingar då det tidi-
gare varit så att det funnits gator
med samma namn i såväl Kinn-
arp, Slutarp och Falköping och
alla haft samma postnummer.

Iångauallen
idag kl. 15

FlobY lF -
KinnarP/SlutarPs lF

Vi tackar Arvidssons golv
för matchbollen.

- Nej, vi hade svårt med
motivationen och förlusten är
inte mycket att säga om.

Kinnarp/Slutarp spelade upp
sig allt eftersom men saknade
udd i anfallen. Christian Ek och
målvakten Robert Leijon förtjå-
nar ett extra omnämnande. Ro-
bert giorde för övrigt AJags-
debut.

Borgundas båda mål i den
andra halvleken ombesörjdes
av Peter Andersson på straff
samt Håkan Johansson. Anders
Alnievad var hemmalagets
r"*"1-lf,?:le'qI

Y ato,#"iffi#,p s i Kinnarp _ l.tl,a._I0_oyoKinnarp/Slutarp-
N{umrera
rutlmer& med

,,$;ti

i

,#r1
:;fiiiii

ftl T)-. jil*f o . o

5$.$3 l-i*,r,qq$.

fti a-n it ,srr',,rvr,

,, , #1i

,11,,,,,:,r:::r:, 1" :;.e{l:'l:ltj
Riittmcitigt beundrade ans Soerostarps kor löser hdr Anne
Pettersson och Sio Mann en au de klwiga frågorna.

Majru Carlsson uisar de
nA& postnunxren, (Foto: Jo-
sef Jacobsson)

119 personer var det som i
söndags trotsade blåsten och
kyla och gick tipspromenad i
Kinnarp. Det var Sörby vävstu-
geförening som var arrangör
och har sin trogna årligen åter-
kommande publik. Kaffet med
det hembakta brödet smakade
extra gott denna dag når hösten
var kommen och dessutom kun-
de man titta på och beundra de
alster som väverskorna Produ-
cerat.

,?lO_lr.! -ö:L

o Slutarp 
-Pulkabacken

klar för åkni*tg
Nu är pulkabacken i SlutarP

klar. Den har iordningsställts
och därför är det inte längre till-
låtet att tippa trädgårdsavfall i
den eller vid sidan om. Den ska
nu i vinter bli en tummelPlats för
de unga och blir det snövinter
så lär backen bli ett fint tillskott
för samhällena.

iä4#fi,.lt
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tr(onkursdrabloade Inte ga
fiekhund som ny ågare

Konkursdrabbade
köksinrednin gstillverka-
ren Intega i Slutarp utan-
för Falköping har fått ny
ågare. I måndags tog
Christer Persson. Oskar-
ström, via sitt företag De-
motex över Intega.

Intega kommer att dri-
vas som helågt dotter-
bolag under namnet Inte-

ga KökAB med en bantad
personalstyrka, från 20 till
elva personer. Specialise-
ring liksom en satsning på
att sälja in sig i sitt.eget
närområde blir vad Intega
kommer att inriktas mot,
enligt köparen.

Köpesumman vill Christer
Persson inte nämna, men den
torde röra sig om uppemot tre
milj, enligt vad FT erfar.

Integas tillverkning ska nu
enligt köparen samordnas med
den tillverkning som köparföre-
taget har, dels i Vilhelmina, list-
verk och luckor. samt liknande
tillverkning och montering i Os-
karström.

- Vi har varit kund hos Intega
i ett och ett halvt år och när före-
taget nu kom på obestånd så såg
vi att det skulle passa in i vår
organisation. Vad vi tillför och
som Intega saknade är en stark

mark4adsorganisation och
marknadsföring, säger Christer
Persson.

o I toPP
' Moderbolaget Demotex till-
verkar enligt honom det man
kan göra med god lönsamhet,
för att sedan köpa in övriga de-
ta$er från andra producenter.
Intega, som tillverkat det mesta
av trädelarna i kök och skåp
sjålva, kommer nu att minska

" :l -dåååse" eå'iir.qr.iöuör tggp
' .a t!
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o Hyrda lokaler

Intega ägde från början sina
lokaler, men avyttrade dem un-
der $olåret för att skaffa kapi-
tal. Köparbolaget, ett göte-
borgsbaserat fastighetsbolag,
har gått i konkurs och fastig-
heten är nu såld till en privat-
person i Stockholm, enligt vad
konkursförvaltaren uppger.

Lokalerna har varit för stora
för Integas behov och för att
minska dryga hyreskostnader
kommer man i den nya regin att
hyra en mindre del av fabriks-
byggnaden.

r Inkromsköp
Demotex köp är ett så kallat

inkromsköp, man köpte innelig-
gande order och kundfofdring-
ar, lager liksom den maskinpark
som.var i företagets ägo, kon-
torsutrustning m m. Samtidigt
så övertar man också hyreskon-
trakten på de maskiner som In-
tega sålt och hyrt in.

- Förutom en trimmad till-
verkning och en stark mark-
nadsföring, så ska Intega ockSå
inrikta sig på att med fabrik och
utställningslokalen där som
grund, sälja in sig på sitt eget
närområde.

- Vi har konkurrenskraftiga
priser och tror på vår företags-
id6, säger Christer Persson.

GLENN WELANDER

6'-.'Falköping:

tillverkningen av stommen och
mera inrikta sig på de profilfräs-
ta luckor som man är bra på.

- Där ligger man i topp.
Köparföretaget är tio år gam-

malt och blir i och med Integakö-
pet en komplett kökstillverkare.
Det köksrenoveringsprogram
som Intöga tidigare infört, ge-
nom att erbjuda nya luckor och
lådor tiil gamla köksstommen,
var Demotex först i landet med.

- Det kommer vi att fortsätta
med. Över huvud taget så kom-
mer det att bli mycket av denl
typen av renovering i framtiden]
så vi har flera ben att stå på inoml
vårt företag, villor, lägänheter
plus volymrenoveringar. 

I

Ny ledning för Intega?
eftersom denne enligt kon-
kursförvaltaren ämnar driva
företaget vidare med mindre
ärbetsstyrka. Beträffande
produktionsinriktningen så

tror Lars Lindqvist att Pro-
duktionen även i framtiden
kommer'att huvudsakligen
vara inriktad På köksskåP'
qarderober och badrumsin-
iedning som den var fram till
konkursen.

GLENN WELANDER

Köks- och gaderobtill-
verkaren Intega i Slut-
arp som gick i konkurs
för en tid sedan ser nu
ut att återuppstå under
ledning av nya ägare.

-, I början av nästa vecka
räknarjag med att avtalet ska
kunna vara klart, om allt går
i lås, såger konkursförvalta-
ren, advokat Lars Lindqvist.

Han viil inte avslöja vilka
de nya ägarna är då saker

som priiet för. konkursboet
inte ännu är slutförhandlat
och klart. Intega, som innan
en tidigare konkurs för ett
antal år sedan hette Slut-
arpskök, hade vid konkursen
ett 20-tal anställda, varav ett
15-tal i produktionen. Enligt
konkursförvaltaren har ar-
betsstyrkan krympt genom
att några slutat.

Detta torde passa den
eventuelle nye ägaren bra

l?(i c- 1s , 6,nTipspromenaden s
i Kinnarp på söndagen, ar-
rangerad av Sparbanken Alfa
och Kinnarp/Slutarps IF:s dam-
klubb, fick följande rätta rad:
xxl,122, x21, xx2.

Rätta svar: Göran Fersson;
1986; Håkan Södergren; 196?;
Christer Zetterberg; Lisabet;
Vete och råg; BrödernaHerrey;
Kulan; Gunnar Nordahl; Kjell
Ohman.

Vinnare: Lisbeth Johansson,
Yvonne Torstensson och Ruth
Johansson, alla elva rätt.

Skiljefråga: 143 st. Vinnare:
Ann-Marie Persson'

Barnvinnare: Therese Angri-
mer.

Vinsterna finns att hämta På
Sparbanken Alfa i KinnarP.

öpprrHUS-
KVÄLL

i Kinneveds församlings-
hem onsd. den 10 okt.
kl. 19. Bror Johansson:

FRÅN PARADISÖABNA I

INDISKA OCEANEN
Välkomna från hela

pastoratet.

Slutarps kyrkl. syförening

ofro $qÖ



l?9c-ro -r:8 o Kinnatpltr(innarp/Sl. -Flob y l -2 SlutarP- En härlig arbetsinsats av
hela laget. Tänk om grabbarna
hade kämpat så hår hela hösten.
Då hade vi inte behövt spela
med kniven på strupen i avslut-
ningsmatchen.

Det sa Flobys tränare Mats
Falk efter segern med 2-1 (1-0)
mot mittenlaget Kinnarp/Slu-
tarp på Tångavallen.

Floby avgjorde med drygt tio
minuter kvar att spela. Inhop-
pande Niklas Hillerstrand rörde
bollen för första gången och
glorde segermålet.

- Annars var vi lite illa ute i
början av andra halvlek. Då
kvitterade Kinnarp/Slutarp till
l-1 och sedan var vi stressade
ett tag. Efter vårt 2-1-mål lug-
nade det dock ner sig och på
slutet var det stabilt. menade
Mats Falk.

Mats var för övrigt mycket
nöjd med Flobys första halvlek.

Då spelade laget väldigt bra fot-
boll.

- Floby ville mer än oss. det
avgiorde nog matchen. Annars
ärjag nöjd med vårt spel i andra
halvlek, nöjd med allt utom vår
förmåga att inte göra mål på
våra chanser, sa Kinnarp/Slu-
tarps trånare Göran Johansson.

Lars Hedström gav Floby led-
ningen med 1-0 och Mattias
Johansson kvitterade till 1-1för
Kinnarp/Slutarp.

- Det var jämnt över lag hos
oss. Ett extra plus till vår mål-
vakt Arne Ekbom, sa Göran
Johansson.

Mats Falk var inte sen att ge
samtliga sina spelare beröm ef-
teråt.

- Ja, alla jobbadå storstilat.
påpekade han.

Allt talar nu att Falk blir kvar'
ytterligare en säsong som träna-
re i Floby.

IOGT:e,re
festade
i Liastugan

På lördagskvällen samlades
ett 25-tal medlemmar från
IOGT-NTO Kinneved i Liastu-
gan på Mösseberg, till en fest i
sångens, musikens och nostal-
gins tecken.

När de stiligt uppklådda del-
tagarna med kläder från sekel-
skiftet anlände, mottogs de av
flammande marschaller utmed
vägön vid sjön och hälsades väl-
komna av värd och värdinnor
som dekorerat och dukat mYc-
ket stilfullt i den trevliga stugan.

Till musik av två dragsPel, fiol
oeh elorgel sjöngs skillingtrYck,
samt andra gamla schlagers och
visor, varefter värdfolket serve-
rade kaffe med härligt doPP och
tårta. Sedan fortsatte kvällen i
sångens och musikens tecken

del lekar och dans.

Eftersom vår sekreterare
Bengt' Klingstedt och hans fru
Gun flyttar ifrån oss under inne-
varande månad till Västervik
blev de avtackade med tal, Pre-
sent. blommor och en sPecial-
författad sång skriven av HarrY
Johansson. Som förfriskning
serverades en härlig alkoholfri
saftbål med kex.

Den mycket stämningsfulla
och trevliga samvaron åvsluta-
des med kamratringen.

Frökinds SPF
har haft månadsmöte med

Ewa och Lennart Wallgren från
Synnerby som underhållare.
Mötet startade med allsång och
så foljde mötesförhandlingarna
raskt förda av ordf. Margit An-
dersson och så blev det kaffe-
samkväm. Alla hälsades varmt
välkomna och särskilt Wall-
grens från Synnerby.

Det är en verklig glädjestund
att höra deras program. Fru
Wallgren inspirerar och agerar
om årets alla växlingar med bör-
jan om våren med blommor och
blad. finstämt och med dikter i
de olika sammanhangen och
maken Lennarts fina pianomu-
sik och sång är anpassat till den
årstid det gällde, inte minst när
han spelade på såg, tänk att
bara en fogsvans och en fiol-
stråke kan låta så skönt.

En mycket lyckad SPF-afton
i Frökindsgårdens samlingslo-
kal som var vålfylld av glada och
noJca pensronarer.

-10, i3

Folk lämpar fortfarande av
skråp på den gamla soPtiPPen
vid iagerstorP, KinnarP. Un'
der helgen -Polisanmåldes att
någon kastat rester efter inköP
i en korvkiosk dan fi7O-ta" lä

@,, m
Södra Skaraborg tel. 051980475

Kinnarp/SlutarP
Folkdräktssömnad

startar tisdagen den 16 okt.
kl. 18.30 i NBV-salen,
Kinnarp. Alla, både nYbör-
jare och de som varit med
förtrt, hälsas välkomna.
V.G. ring cirkelledaren Ul-
la Johansson 0515/320 13

eller Ansy Gunnarson, tel.
0515/335 40 för förfrågan
ööhånmälåri.'-' 
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Skolträff i Kinnarp

27 av 35 Kinnarpselever,
som började skolan för 25 år
sedan och slutade för 16 år
sedan vid 16 års ålder, tråiffa-
des på lördagskvällen i Skyt-
telokalen i Kinnarp. Där åts
en god måltid och sen blev
det bl a dans och lite av min-
nenas afton. Följade elever
deltog:

Overst från vänster: Svan-
te Wilgotsson, Stewe Carls-

son, Ing-Marie Karlsson (Jo-
hansson), Annette Apel (Ar-
vidsson), Dan, Simonsson,
Ann-Christine Rehn (Sal6n),
Rosita Johansson (Carlsson),
Göran Neiiman, Tim Falbe,
Lars-Olof Silvander.

Mittenraden: Kristina Ahl,
Sibylla Jacobsson (Jarlsson),
Torbjörn Abrahamsson,
Ann-Britt Johansson (Abra-
hamsson), Margareta Gus-

tavsson, Boel Klasson (Lars-
son), Monica Carlsson (Jo-
hansson), Anita Nolheim
(Kjell6n), Tommy Anders-
son, Ulla-Britt Palm (Lars-
son), Ingela Olausson (An-
dörsson).

Nedersta raden: Annelie''Grönborg, Kristina Jonsson
(Branth), Eva Kisch, Marie
Simonsson, Karin Otter (Jo-
hansson), Anita Rikkonen.


