
LEDNfNGSMÄLET för Falkii'pings FK har just anlönt. Kent Adolfsson har ni'ckat in
en fnspark frå.n Mikael Nitsion-och först fyamlyne och.gra-tulerg.r -ö1 

Urban Alfsson.
k å""iptStitary-spelanta (TommA Bårglund, Christi.a'it. Ekh och Matti.as Brisbo, nr
4) lean bara konstatera faktum. (Foto: Niklas Gpp..pusson')

Målen: 1-0 (65) Kent Adolfsson, L-l (73)

Ove Josefsson.
Varning: Markus Brisbo, Kinnarp/Slutarp

(88).
Domare: Håkan Albinsson, Lidköping.
Publik 150 betalande
Kommentar: Släkten år värst heter det ju.

Och visst, Kinnarp/Slutarps målvakt Matz
Carlzon, bror med FFK:s libero Owe Karls-
son och keeper i FFK så sent som förra sä-
songen; hindrade FFK från att ta nionde raka
(!) segern i division V-fotbollen.

De sista tio minuterna, då Kinnarp/Slutarp
var rejålt tröttkört och ansattes hårt av det
då betydligl piggare hemmalaget, svarade
Matz för ett par helt fantastiska räddningar.
Först fotparerade han ett närskott från Tho-
mas Johansson och sedan dök han som en
panter och fick handen på en oerhört snygg
nick av Tom Carlsson.

Här räddade Matz Carlzon en poång åt
Kinnarp/Slutarp, den saken år klar. Det var
dock inte, totalt sett, enbart Matz Carlzons
förtjii,nst att gästerna fick med sig en poäng
hem från Odenplan. Kinnarp/Slutarp giorde
en mycket stark insats och det var först under

I mat"Lerr" sista tio minuter som serieledande
I FFK fick till ett spelövertag.
| 
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Fatköpings FK-
Kinnarp/Slutarp
r-r (o-o)

men skulle något lag ha vunnit var det FFK
tack vare slutforceringen'

FFK var inte lika piggt som på sistone.
Kanske hade laget inte riktigt hunnit ladda
om efter urladdningen i Gudhem mot Tomten
i måndags. Flera spelare i det under våren
så framgångsrika laget agerade under normal
standard och det var egentligen bara mitt-
fåltaren Kent Adolfsson samt ytterbackarna
"Bempa" Ahlenius och Andres Svensson som
höjde sig över mångden.

Kinnarplslutarp var överraskande bra och
fortsåtter laget att hålla sitt spel på den här
nivån i höst kommer det att bli många sköna
poång. Eörsvaret imponerande allra mest
med säkre Anders Andersson som libero och
Christian Ekh och Mattias Brisbo (raderade
ut FFK:s specielle målskytt Urban Alfsson
nästan helt) som lika duktiga markeringsspe-
lare. Jörgen Andersson och Tommy Berglund
var nyttiga på mittfältet och så hade ju Matz
Carlzon en toppkväll i målet'

Domaren Håkan Albinsson från Lidköping
var inte mogen sin uppgift och skapade en
hel del irritation både på och utanför planen.
Hans valspråk verkade vara: "Båttre fria än
att fålla". Tyvärr tillåmpade han det i alltför
stor utsträckning.

Så uar match8n...
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Ruth och Elof först
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Rut och Elof Rehn utanför sin nya bos-tad'sriittsliigenhet

iå fånqauaäen i Slutatp' (Foto:,.I,ris Johan:son)'
F;;;;';.-"k; sedan fl.vtiade bli helthemtamaän' mentvcker

Ruth och Elof Rehn från Siutarp att det känns rätt så bra. Lägen-

in i ,i., .ry" uos:tadsrättslägenhet heten är,ljus och rymlig och-lä-

pa Tå"ä"gttan i Slutaif. De get bra' ?:Itt dessutom tidigt

Ltev Oaimea de första p'å o*- ute. oc.h hade då möjlighet att

rådet och får också bo äå. "n- 
välja _det 

hus som passade dem

samma till den 1 september, då pis!, lte.ptflserna har ännu inte

vd.tiig"* t"a skall flytta in. bet blivit helt färdiga kring huset'

är Riksbyggens lörsta pö"f.r i men platsen..utanför köket har

Strrt"rp--{il-trrarp och tot"it Uti. iordningsställts' så där prunkar

åå" iöjag."tteter den tta.-ga"g- blommorna, redan vackra och

.t,,ti, 
och Erof har inte ;J, ;:'5:f;äH;,:,J ffi.ljil"å,

rrsqagen qelr 0 augusu rYYr

o

Ake a a,wt, öppn a, klass e n !
Ät e Johansson från

Kinnarp drog det längsta
strået när Husqvarna
Grand Prix avgjordes i
Flgby i helgen.

Äke samlade ihop 177
poäng på jaktstigen och
var med det två poäng
bättre än tvåan Kjell Jo-
hansson från Henån.

Husqvarna Grand Prix är en
tävling av jätteformat. 100.000
starter görs och genom olika
kval runt om i landet kvalifice-
rar sig skyttarna till semifinalen
på fyra olika ställen, där den ena
alltså gick i Floby på söndagen.
5fi) går sedan till finalen som
avgörs längre fram i augusti.

500 skyttar var anmälda till
Flobytävlingen, men "bara" 350
kom.

o Lyckaddag
- Det beror väl på den långa

sonunaren. Familjerna ligger
kanske kvar på stranden, tror
Tord Ottosson i Vilske Jaktskyt-
teklubb.

Äke Johansson från Kinnarp
vann som sagt den öppna klas-
sen med 177 poäng. Maxpoäng
åir 180 på {e 18 stationerna så
förstå att Äke hade en lyckad
dag.

Besultat Husqvarng Gtand Prix:
Öppen klass: l) Äke Johansson

Kinnarp l?7; 2) Kjell Johansson Henån
175; 3) Kent Johansson Hishult 175; 4)

Lars Lindgren Vartofta 173; 8) Sten-
Äke Isaksson Blidsberg 170; 13) Sten
Leander Blidsberg 165; 14) Stig Davids-
son Tidaholm 165; 15) Peter l"iiiiw
Blidsberg 2 1651 27J Lar Lundkvist
Floby 160; 30) Conny Andersson Gud-
hem 158;3lt) AnSers Sjögren Tidaholm
158; 36) Bengt Äkesn FalköPing 157;
,l?) Kjell-Äke Svensson Stenstorp 155;
rl8) Gustav Eckerlid Slutarp 154; 55)
Claes Davidsson Sandhem f53; 58)

Kent Persson Vartofta 152; 64) Kurt
Johansson Falköping 150; 68) Håkan
Fransson Vartofta ll8.

Yngre Oldboys: l) Yngve Andersson
Såvjö 175; 7) Uno Lagerstrand Sand-
hem 165: 3l) Gtrnde Johansson Falkö-
ping fa4; :12) Kqrl-Evert Isaksson Blids-
berg lrtil; 41) Äke Krlsson Tidaholm
l l0;

Äldrc Oldboys: l) Gustav Björkdahl
Uddevalla 150; l0) Gilbert Johansson
Falköping 126; 16) Sten Björklund Ti-
daholm 117.

Junior*lass: l) Mattias Svensson
Vaggeryd 166; 6) Mikael Svensson
Stenstorp l5l; 8) Ponius Hermansson

Falköping 147; 9) Mattias Lagesson
Slutarp, 1,16; 10) Jan Johansson AsarP
l{lt; 18) Daniel Lindgren Vartofta 136;

22) Patrik Hemnsson FalköPing lä;
30) Martin Johansson Falköping 112;

36) SlefanJohamson Sandhem lil); 38)

Michael Ek Floby 95.
Damklass: 1) Eva-Lis Eira Bengls-

fors 15?; 15) Ingegerd Gustavsson Fal-
köping 114; 26) Gudrun Svalmark Fal-
köping 89; 32) Ellenor Andersson Fal-
köping 81; r()) Margareta Ström Falkö"
ping 62.

Äke Johnnsson frå,n Kinnorp hode en lyclwd d'ag nöt
Husqtsorna Granil Prix augjord'es. -Han oann d'en uppna
klosien. på, 177 poöng. (Foto: Dauid Lind,man).



Så uar matchgn...
Kirurarp/Slutarp-FFK O-f (O-f )

Målen: 0-1 Mikael Nilsson (straff) (44).
Varningar: Jörgen Andersson, Kinnarp/Slirtarp (g1).
Domare: Anders Äberg, Mullsjö.
Publik 1?0 betalande.
Kommentar: När Kinnarp/Slutarp och Falköpings FK

mö_ttes i höstpremiåren hängde mönitret i sig från i iåras.
Falköpings FK har fortfarande det flyt som-gör att laget
med all säkerhet finns med i toppen in i det siJta. Kinnaip/
Slutarp å andra sidan, spelar fortfarande bra fotbol mä
när det kommer till avslutningar är det som förgjort.
_,Spelmässigt var det här en jämn match, därkinnarp/
Siutarp var det bättre laget till att börja med. Men så gior_
de Falkopings FK ett psykologiskt ,riktigt -ål i slutet av
törsta halvlek, och då släppte lite av nervpressen.
-- 

Det syntes att FFK r;ar något stressadel sina försök attlä en lyckad start på höstsäsongen. När l-0_målet kom
gick det d^ock lättare, laget hittade rätt med fler pass och
kom också rätt i markeringsspelet.

Också den andra halvleken blev jämn spelmässigt, men
nu var det FFK:s tur att få ett plus i kantLn.

_1-0 till FFK var symboliskt för hur det hQr med flyt och
oflyt spelar in i fotbollen. FFK vann matcheir, och dåt kan
ingen protestera mot. Men ingen kunde heller ha proteste_
rat mot ett oavgjort resultat.

I FFK var Charles Wers6n den som höjde sig över mäng_
den. Han hadernånga fina företag fOr sig ute;å sin kani,
och ordnade också den straff som Mikael Nilsån förvalta_
de på bästa sätt.

I Kinnarp/Slutarp var liberon Håkan Andersson den
vassaste för dagen.

- 
J]!t4.g:e DAVID LINDMAN

Kinnarp/Slutarp-Vänga B -4
Matchen melllan Kinnarp/ reducerade"rj?3#f,fl;rjdt

Slutarp och Vänga slutade 4-3 3-4. De sista tio minutårna
(1-1) i favör till bortalaget. tryckte hemmalaget på ordent_

Det var annars Kinnarp/Slu- ligt och hade blånd- annat ett
tarp som bö{ade bäst, genom stolpskott. Vänga klarade dock
att ta ledningen med 1-0 redan av situationen med både tur och
efterfemminuter. Vängakvitte- skicklighet och vann matchen
rade sedan orngående till 1-1. med 4-8.
Resten av halvleken blev btt - Vi giorde ingen av våra
ställningskrig på mitten och ing- bättre matcher, men jag tycker
et av värde hände. ändå att vi var värdj oävgiort.

Den andra halvleken började Tvåmålsskytten Mattias Jo_
som den första, alltså med mål hansson vill jag nämna, resten
för hemmalaget. Men ledningen av laget kan bäitre, sa tränaren
blev inte långvarig då Vänga Giiran Johansson i Kinnarp/
kvitterade till 2-2 efter en av Slutarp.
sina farliga kontringar. Bortala- Målskyttar för Kinnarp/Slu_
get giorde sedan både 3:2 och tarp var Mattias Johansson 2
4-2. I den 85:e matchminuten och Jörgen Andersson.

Södra Ving-Kinnarp/Slutarp 1 -0Det blev knapp förlust för
Kinnarp/Slutarp i "sexpoångs-
matchen" borta mot Södra
Ving. Tre minuter före halvtid
gigrde hemmalaget sitt seger-
mä och Kinnarp/Slutarp för-
mådde aldrig kvittera.

- Skall jag vara årfu hade vi
inga rejåla chanser ens en gång.
Just det är vårt dilemma. vi har
så svårt att få till riktigt skarpa
lågen. Fram till straffområdet
spelar vi bra, men sedan går det
hela i baklås, suckade Göran
Johansson, trånare i Kinnarp/

Slutarp.
Matchen var som helhet ingen

stor drabbning, det var chans-
fattigt och dåligt med det ord-

. nade spelet i blötan.
I första halvek hade Kinanrp/

Slutarp våiLldigt svårt, passningi-
speleX ståmde inte alls. I den
andra blev det bättre och spel-
måssigl hade laget ett grepp,
men några mål blev det alltså
inte.

Mävakten Matz Carlzon var
Iagets främste, i öwigt var det
slätstruket., q rii- r.lg:/c

Kinnarp/Slut. -Vartofta B
5-0 (2-0)
MåI, Kinnarp/Slutarp: Cari

na Torstensson 2, Sofia Jarlsson
2 och Gunilla.Kullman.

Det här blev spelmässigt ing- '

en bra match och båda lagen
kan spela betydligt bättre.

Kinnarp/Slutarp Vann den
första halvleken med 2-0. Detta
efter att ha haft ett markant
spelövertag.

Mönstret från den första halv-
leken höll även i sig i den andra
då Kinnarp/Slutarp förde spelet
och radade upp chanser. Det
resulterade så småningom i tre
mål till och matchen slutade 5-0
i favör till hemmalaget.

- Tycker inte vi kom upp till
vårt normala spel någon gång i
matchen, förutom de sista 10
minuterna då vi verkligen spela-
de bra. På det hela taget åir det
här en slitseger och jag vill inte
framhålla någon, sa Kinnarp/
Slutarps Anders Hermansson.

- Alla i vårt lag kan bättre,
ska jag framhålla några får det
bli Ulrica Gustavsson och Äsa
Lind, menade Thomas Johans-
son i Vartofta.

li'it- e3- rl

If Ln""+" Hembygdsförentng.
Slåtter lördagen den 17lg kl.
14.00. Långebacken, Axtorp.
lag med redskap och kaffe_r(ors. ,J3 t

Kinneveds Hembygdsförening.
Gränsträff Kinneved - Jäla -
Grolanda 20/8 19.00 Mossebo.
Samling Kinnarps skola 18.45.
Medtas kaffekore.

l^,rl

,**l;rmt-'a+i
på Kinnarps

Under onsdagen fick rädd-
ningskåren vid två tillfällen ryc-
ka ut till Kinnarps Kontorsmöb-
Ier. Men båda gångerna visades
det sig vara fel på automat-
larmet och det var aldrig fråga
om någon brand.

Kinneaedsbå]'öif ,eso.
Kinneveds Hembygds-

förening har anordnat sin
traditionella bussutflykt.
Denna gång var målet
Torsö i Vänern strax utan-
för Mariestad.

Under den korta färden på
färja över Östersundet över till
Torsö äntrades bussen av gui-
den Irma Svensson. Hon berät-
tade bl.a. att Torsö består av fle-
ra öar såsom Torsö, Fågelö,
Brommö och Dillö m.fl. öar.
Torsö och Fågelö är numera en
ö och själva huvudön. Samman-
lagd yta ca en kvadratmil, vilket
gör Torsö till Sveriges största ö
belägen i en insjö.

Väl över på ön ställdes färden
norrut mot Torsjö hembygds-
förenings torp Hulan. Guiden
berättade om bostället som är
belagt tillbaka till 1600-talet och
var böbott till 1950. Boningshus
och ladugård kunde beses.

r Linberedning
Färden gick dårefter till den

södra delen av Torsö och där
ett besök hos Ann-Christin Mo-
dig som visade linberedning
från odling till färdiga produk-
ter. Man gavs här en bra upp-
fattning om allade olikamoment
som vill till innan linet blir till en
skjorta eller slips. Det var en
sakkunnig och intressant in-

formation som lämnades av en
duktig hemslöjdare.

Torsö kyrka besågs därefter.
Irma Svensson, som tidigare
varit kyrkväktare på stället, be-
rättade orn kyrkan.

r Torsösnipor
Intill Torsö kyrka ligger Torsö

Kaffestuga som dårefter besök-
tes för intagande av en god mål-
tid. Måtta och belåtna fortsatte
dårefter resernärerna färden till
Brommösund på den västra de-
len av Torsö. Där möttes man
av en glad herre vid namn Rune
Hessle. Han tillverkar fortfaran-
de Torsösnipor. Det är en 2l fot
lång tråbåt som år byggd för två
par åror eller kan seglas.'

Hessle fångade hela sällska-
pets uppmårksamhet när han
på sitt alldeles speciella sätt be-
råttade hur han bygger en båt.
Frågan som ställdes om priset
för en sådan båt byggd av ho-
nom eller hur han skulle få.bå-
ten ur ur den trånga verkstaden
när den var klar lyckades han
undvika att svara på. Däremot
berättade han om livet förr På
Brommö och Torsö. å1.a. om
skutskepparnas tid.

Innan hemfärden gavs tillfälle
frir den som önskade att inköpa
rökt sik eller annan fisk hämtad
ur Vänern.

Efter drygt fem timmars vis-
telsd på Torsö så var det så dags
att vända åter hemmåt. Guiden
tackades för intressant informa-
tion och'visning, varefter den

rsex g*ry.*erJårge *inbl+ryen til!
fastlandet företogs.
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Floby- Kinnarp/Slutarp 0- I
Falköpings FK:s konkurren-

ter om seriesegern tappar allt-
mer mark. I tisdag var det Floby
som tappade tre poäng gent-
emot FFK genoni den överras-
kande förlusten mot Kinnarp/
Slutarp. Bara tre minuter från
slutet avgiorde Mattias Johans-
son till Kinnarp/Slutarps fördel
genom att lobba in segerrnålet.
Gästerna förbättrade dårmed
rejält sin ställning i bottenregio-
nerna.

Första halvlek på Ekvallen
var j ämn, Kinnarp/Slutarp hade
dock lite fler intentioner,

I dndra halvlek tog Floby
hand om taktpinnen och skapa-

de ett spelmåssigt tryck med fle-
ra bra lägen. Gästerna kontrade
dock hela tiden farligt och hade
också en del vassa lägen. Sett
till matchbilden som helhethade
ett oavgiort resultat varit det
mest rättvisa, men Mattias Jo-
hansson fixade alltså hela po-
ängpotten tiil sitt Kinnarp/Siut-
arp, som hade matchens främs-
te spelare i sin målvakt Matz
Carlzon, som mycket snyggt
räddade flera fria lågen. I övrigt
visade hela gästernas lag upp
en enorm vilja.

I hemmalaget var målvakten
Thomas Thiel bra, liksom Mor-
gan "Målle" Johansson på mitt-
fältet

f tqt-'cA-l L

Kinnarp/Slutarp-Mullsjö 0-3'
Serietvåan Mullsj ö triumfera-

de med 3-0 mot KinnarP/Slut-
arp på söndagskvällen. De tre
mäen på Tångavallen i SlutarP
kom före paus då det också
bjöds på det bästa spelet.

Den andra halvleken var tåm-
ligen avslagen, nårmast ytterli-
gare en fullträff var gåsterna
med ytterligare ett stolPskott.

Henrmalaget höll jämna steg
under de första 20 minuterna,
men kom sedan alltmer in i gås-
ternas tempo och det betydde
att matchen våinde över i Mull-
sjös favör med mål efter 28 mi-
nuter, 0-1. Tord Carlsson slog
en långboll till Thorbjörn Mel-
ker som spelade in entillmålnic-
karen Christer Fredriksson.
Två minuter senare var det dags
för 0-2. Peter Laveno nickade

in bollen sedan hemmaförsvaret
blivit överspelat. Mullsj öbacken
Rolf Soini straffmissade i 33:e
minuten, sedan målvaktenMatz .

Carlzon fångat en Mullsjöspela-
re väl tufft. Matz reparerade
dock skadan genom att ta straf-
fen.

Soini blev i alla fall målskytt
då han i 40:e minuten smällde
in 0-3.

Jörgen Eklund spelade intelli-
genta bollar och var tillsammans
med Jakob Pourjamåki den som
oroade allra mest i ett gediget
spelande Mullsjölag.

Anders Andersson fick för
dagen överta Håkan Anders-
sons roll som mittback, var duk-
tigast i ett hemmalag som ofta'
kom till korta mot fusiskt starka-
re Mullsjöspelare.

83 gick promenad
på nedlagd j+:*väg

Kinneveds hembygds- (6.g50 graml, Bengt vård6n,fö^renings tipspromenad va"t"rrir, tb.000 gram) och Bel_på söndag eftermiddag lis Vård6n, Vårkumla (9.100
lockade 83 deltagare. gram). Samtliga nämnda har

promenaden var förla*d till pris att hämta.
ett område strax söder omkinn_ Rätt rad: X1X X12 Z)f^)K L){z
arps samhälle och gick till stör- 2L2 x'ltr'z 22.

stadelenpådelsdennunedlag- Rätta svar: Carina Jaarnek,
da järnvägen, dels på den gamla blå-vit-röd, gräslök, 1957, Ing-
landsvägen mellan Kinnarp och var Persson, län, Västmanland,
Å""tp. öet var därmed 

"r, 
p"o- 1930-talet, 10.000 m'?, skatteför-

menadvånlig terräng. - valtningen, Frankrike, Nils Al-
Ingen lyckade"'-äd att få 20 roth,. &l st, Ag, Svullo, 1870-ta-

rätt. Bäst blev Gunni Oskars_ let, tidsangivelse, Roy o. Roger,
son, Vårkumla, som var ensam Sista brevet till Sverige, tibast.
om att ha 1g rätt. 1? rått hade Skiljefråga: klotet vägde 5.480
Fredrik Lindström, Slutarp gram.

KinnarpiSlutarp- Borgstena 0- 1
Det år snudd på falsk varude-

klaration att kalla gårdagens
match på Tå,ngavallen i Slutarp
för fotboll. Det var sparka och
spring för hela slanten när jum-
bolaget Borgstena fullt rättvist
vann med matchens enda mål
mot Kinnarp/Slutarp, inslaget
redan efter fem minuter av Calle
Brorsson. Sedan hände egent-
ligen inte mycket mer utom att
Borgstena kunde prickat in yt-
terligare en eller annan fullträff
utan att vi protesterat.

Kinnarp/Slutarp har drabbats
av en spelfrirlamning och är i
utförsbacke. Egentligen har'la-
get inte på någon punkt utveck-
lats under det år som gått, trots
att många av spelarna är unga

och lovande. Det är också blott
vid enstaka tillfällen som kamp-
viljan kommit fram och laget har
nu på allvar dragits in i botten-
striden.

Borgstena har i tidigare
matcher visat en katastrofal läc-
ka i de bakre regionerna med
67 insläppta måI. Helt klart och
fullt förståeligt jublades det över
l-0-segern som betydde att la-
get lämnade över jumboplatsen
till Våimga. Och som sagt, gå,rda-
gens seger var rättvis, laget visa-
de en vilja och framåtanda som
man i dessa sammanhang kom-
mer ganska langt på. Det borde
hemmalagets grabbar inse nu
nåir tabellkrisläget börjar in-
finnasig. iJt{:ö?:gL

ninnarp/Si. lVåitterfl ick.
4-0 (2-0)
MåI, IVS: Gunilla Kuliman 3

och Sofia Jarlsson.
Inget snack om saken, Kinn-

arp/Slutarp var det klart bästa
laget och vann en både rättvis
och klar seger.

- Det var närmare 6-0 än
4-1, sa tränaren Thomas Wes:
terberg.

Hans kolldga i Vätterflickor-
na. Boris Johansson, holl med.

KinnarplSlutary Dar steget för'e Viitterfl.ickotna mest hela
tiden i söndagens mateh på, Kinnemo och oann rritttsist
med 4-0. Hitr iir det Carina Torstensson som flgger förbi,
en motspelare. (Foto: Dan Nilsson): I cil l- o 'i -i1;.

- Ja, de var bättre än oss r
det mesta och vi får vara glada
att vi kom undan med 0-4 i ba-

i ken, sa han.

__ 
I Kinnarp/Slutarps lag giorde

Karin Torstensson sin första
match. Hon har studerat i öre-
bro ett par år och spelat fotboll
med Sturehov. Hon blir en till-
gång i höst. I

Bäst i söndagens match var
Sofia Jarlsson och Äsa persson.

Anette Persson och Malin
Bergåker var de mest framstå-
ende spelarna i Vätterflickorna.



Kräftfest pa Fyrklövern

På daghemmet Fyrklövern i
Kinnarp-Slutarp firar man fort-
farande karneval. På gräsmat-
tan utanför dagiset står nämli-
gen en tio meter lårng kräfta som
barnen har hjiirtligt roligt rned.
Kräftkalas varje dag alltså.

Kräftan fanns vid karnevalen
på Kinnarps bil i karnevalståget
och när karnevalen var över fick
dagisbarnen överta den.

På fredagen var det för övrigt
en stor dag på Fyrklövern med
friidrottsmästerskap, tävlingar i

alla grenar som hör till ett så-
dant måsterskap.

Gafina WeStefglGJl rvrra" 25 år lördagen den 25:e oktober. För att få sin present så

fick hon åka runt i Slutarps och Kinnarps samhälle med ko-gödsel. En krona per grep och'
max en grep per hushåll. Hon blev väl mottagen av de nio hushåll som blev besökta och kuh-
dernavarnöjda och glada för den gödsel som de hck i sina trädgårdsland nu lagom till hösten.



F r ökinds intr e s s efö r e nin gi

Ta inte hiblioteket ifrån oss
Nu år Frökindsborna på

irrigsstigen mot kommun-
ledningen på grund av
befarad snedfiirdelning av
kulturens resurser.

I sparförslagen för kul-
turföwaltningen 1991-93
finns indragning av bib-
lioteksfilialen i Kinnarp,
når förståndaren går i
pension.

Samtidigl får Asarps-
filialen med sämre utlå-
ningssiffror och med en
acceptabel lokal flytta in i
störe, nybyggd och lyxi-
gare omgivning till en hy-
ra som kulturför:valtning-
en egentligen inte har råd
till.

Kinnarpsfilialen åir mycket
trångbodd.
- Var finns logiken, undrar

Frökinds Intresseförening i
skrivelse till kommunstyrelsen
och kulturnämnden.
- Vi iir oroliga för vå,rt biblio-

tek oeh bestörta över att kom-
munstyrelsen tagit beslut om
nya, dyra lokaler för Äsarp, som
har sämre utlåningssiffror än
vårt bibliotek, säger Bengt Sa-
muelsson, ordförande i Frö-
kinds Intresseförening.

o Aktionsgrupp
Han såger vidare att Frö-

kindsfilialens nedläggning har

,llrt-a7- *g

varit på tapeten, men en sådan
åtg:ird kommer inte att kunna
genomföras utan strid. Frö-
kindsborna iir på väg att bilda
aktionsgrupp för kulturen och
man kommer att värna om sitt
bibliotek.

- Bokbussens turer har ju
dragits in i viss mån och detta
medför att glesbygdsområdena
nu använder sig av filialens
tjänster i stället. Verksamheten
ökar dår, säger Bengt Samuels-
son.

r Kråvertillbyggnad
Först och främst vill Intresse-

föreningen ha ett samtal till
stånd med kommunledningen
och då kommer man att föra
fram ett krav på tillbyggnad av
den nuvarande biblioteksfilia-
len i Lokal Frökind. Frökinds-
borna har en gång fått löfte om

nya lokaler men idag :ir lälet
ytterst ovisst och nedläggning
kan också bli aktuell enligt be-
sparingsprogrammet för kultu-
ren.

- Vi har ännu inte giort någon
kalkyl över vad en tillbyggFrad
skulle kosta. Men vi tror inte att
den behöver bli så dyr, säger
Bengt Samuelsson.

Han anser att kulturen måste
ges tillräckliga resurser så att
den pågående nedrustningen
stoppas. Falköping ligger myc-
ket lågt på listan över kommu-
nala anslag till kulturen i både
länet och landet i övrigt.

- Vi måste våirna om kultu-
ren. Lägre få,r vi inte komma,
menar Bengt Samuelsson och
Intresseföreningen i Kinnarp-
Slutarp.

ULLA NORDMARK

- o Kinnarp/Slutarp
Kinnevedslryrkokör terkapellet.SysterPatricia'tog
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intreisertirening reagerar åvcketstarkt
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tiva biblioteken i hela koEmunen? frågafthffiig.

gLPr T;

Tttngt och nedlaggningshotat. Frökind,s' intffie{pr -
ening reagerar med bestörtniryg öuer att kultun*ii&,n-
den fund.eror på att hgga ner biblioteket pd grlx*d;"au



kinds intr5w 6irq,. ql.

Kulturnämndens ekono-
mi är minst sagt mycket
kärv. Många 'bespa-
ringar och indragningar
måste till stånd föratt man
ska klara av verksam-
heten. Ett av förslagen år
att lågga ner bilbioteksfi-
lialen i Slutarpfl(innarp.

Frökinds intresseför-
ening reagerar mycket
starkt mot detta.

- Varför ska man läg-
ge ner ett av de mest akti-
va biblioteken i hela kom-
munen? frågar man sig.

I ett brev till kommu-
nen kräver man nu att få
behålla filialen och ber att
man skall undersöka möj-
ligheterna till att utöka lo-
kalerna.

Frökindsfilialen, som ligger mel-
lan samhåillena Kinnarp och
Slutarp, är den minsta i hela
kommunen. Men åindå har man

höga\tlåniilgssiffror oc\fi, ..;
mycket alctivitet på blbliote-
ket. j

Med begtörtning fick intres-
sefiireningen se kulturnlimn-
dens ftirslag till besparingar
1992-r993.

I viirsta fall kan det bli tal om
nedlåiggning av filialen,

- Alla samhällen har ett bib-
liotek och det betyder mycket
fiir invånarna, menar medlem-
marna i Frökinds intresseftir-
ening. Dessutom tycker man att
det är konstigt att just Frö-
kind drabbas.

Äsarpsfilialen har fått nya,
stora lokaler och precis nyli-
gen bytte även Vartoftafilialen
Iokaler. Varör ska man då in-
te ha råd att satsa på Frö-
kind?

Väldigt litet
Enligt bibliotekarien och intres-
seftireningen har man under fle-
ra års tid påtalat behovet av
större lokaler. Som det är nu så
iir det väldigt trångt. Så många
bokhyllor får inte plats och där-
fiir tvingas man ha böcker på
golvet och fiinstren.

- Biblioteket behövs och vi
vill göra det bättre med en ut_
byggnad. Det skulle inte behö-
va h.li så dyrt, säger Bengt Sa_
mue$son.

- Nu måste det hända nå_
got-,.,Vi accepterar inte någon
nedläggaing så vi hoppas ati få
r gång en riktig dialog med kom_
munen om problemen.

Annelie Sand.ström

Trdngt-uörre iir det i Frökinds biblioteksfiliat. Böcker_
na fdr kiggas på goluet och staplas upp i fhnstren far itt'+ nlats-

j1?

Lägg inte,,ner biblioteket!
r I Det trånga utrymmet eö. o.t- T ,

f så att låntagarna missai mvck_ I

iet av det som de andra i kbm_ I

i munen erbjuds på sina frlialer. I

i - Det finns så mvcket fina
I vandringsutställninear men
dem får aldrig de som bor har
ute se. Det finns helt enkelt in_
!e nl-a!s, säger man på bibliote_
ket. Några kvällsaktiviteter, när

i*t;;t:å:r 
är stängt, eir inte att 

I

- Man kunde gjort så myck-
et om det vore större. På kväl-

I larna kunde man ha studiecirk-
lar och fiireningar kunde träf-
fas här. Det är en omöjlighet nu.

i Det år allvar
Föreningen hoppas att kommu-
nen verkligen tar brevet på all-
var,
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Lokal Frökind, vägarna och Ekehagen
Centern i Frökind-

Redvåg har inför det kom-
mande valet samman-
stållt ett handlingspro-
gram för sin bygd och sina
behov. Det man menar
behöver prioriteras dår är
framförallt båttre , vägar,
upprustning av Lokal
Frökind, båttre lokaler för
biblioteket samt fortsatt
utvecklande av Ekeha-
gens forntidsby.

Vidare vill man ha di-
striktslåkare vissa tider,
rnöjligheter till varierat
äldreboende och. fortsatt
god kvalitet på barnom-
sorg och skola.

Som första punkt på program-
met står vägarna och då speci-
ellt väg 46 mellan Äsarp och
Smårör samt förbättring av
mindre vägar. Framkomlig-
heten och säkerheten på vägar-
na är 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-
Iioteket 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-

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

. Turisrnen
Ekehagen är redan nu ett po-

pulärt resmål inte minst för skol-
ungdomar, Den måste få ut-
vecklas vidare, dels för att den
skapar arbetstillfälleR - som-
martid arbetar dår 15-20 perso-
ner och dels för att anläggning-
en med sina många besökare
ökar underlaget för allt slags
näringsliv på området, vilket på
olika sätt gynnar de boende på
bygden.

r Distriktslåkare
En distriktsläkare som kom-

mer några timmar med jämna
mellanrum till de redan befint-
liga distriktsmottagningarna är
ett bra sätt att ge service där
människorna finns. Det är bått-
re att en läkare åker dit än alla
vårdbehövande till tätorten.
Äldreboendet skall också ge
möjligheter till variation, hem-
hjiilp, 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-
samheter, vilket det finns
många fina exempel på tidigare.

Det öppna landskapet bör
hållas öppet med produktion av

om d'et lokala handli'ngsprogrammet för centent, beriittad.e fr.u. Jose.f Jacobsson. Maq-
nus loarsson, Torajörn Larsson, Assar Karlsson, Anna Beig och uti oiix"*"

7

livsmedel och energiprodukter.
Kommande behov av värme-
och energianläggningar på nåra
håll är också något man måste
se till. Ulf 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



Tomten - Kinnarp/Slutarp 4-O (2-O)
Målen: 1-0 (38) Ronnie Karl6n; 2-0 (44) Kjell Ryd6n; 3-0

(54) Conny Hermansson; 4-0 (85) Conny (85) Conny Hermans-
son. t<.It-ol_o1

Varning: Ronnie Karl6n, Tomten (50). | -' t

Domare: Thore Johansson. Skövde.
Publik: 75 personer.
Kommentar: Den här matchen gäilde mest för gästande

Kinnarp/Slutarp, som nu dragits in i bottenstriden på allvar'
Det märktes också på spelet. Kinnarp/Slutarp hade mycket
svårt att få spelet att stämma och när man dessutom bjöd på
två av målen var den sjätte höstförlusten ett faktum.

Tomtens segersiffror blev väl lite väl stora, men faktum är
att hemmalaget var klart tyngre och skapade fler farligheter.
Dessutom finns rutinerade spelare som kan driva på sitt lag

- detta saknas i Kinnarp/Slutarp.
Ronnie Karl6n, så sent som i fiol i Kinnarp/Slutarp inledde

målskyttet genom att nicka in ett inlägg från Håkan Bivesjö.
Minuterna efter var vi beredda att notera kvittering. Ove Jo-
sefsson stod fri framför mål efter ett snyggt anfall, men sköt
rakt upp i luften. Istället kom 2-0 strax före paus' Fredrik
Ek drällde med bollen i straffområdet, Tbmtens l(jell Ryd6n
snodde den och ökade till 2-0.

Gästerna satsade hårdare framåt från start i andra halvlek,
men offensiven bedarrade snabbt och istället kom nästa bjud-
ning, när målvakten Mats Carlzon tappade in Conny Hermans-
sons frispark till 3-0. Samme Conny faststållde sedan slutre-
sultatet sedan han vandrat igenom ett uppgivet försvar'

Tomten har den rutin som är så viktig i dessa samman-
hang. Peter Uvesten och Conny Hermansson var mest tongi-
vande för dagen, men Peters mittbackskollega Magnus Ström
skall obkså nämnas. Hos gåsterna var det Anders Andersson
och Jörgen Andersson som försökte mest och båst' Men fak-
tum är att laget egentligen bara kan noteras för en enda mål-
chans och det är naturligtvis för lite. MATS KARLEN I

--r- --t!l----E
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I Kinnarp/Slutarp-Ulricehamns IF 2-4 (l-3):
r Mål^-. I n A-l^-^ 

^-l^-^^^- ^4-^ff /E\, 1 1 A.,^ F-i IMålen: 1-0 Anders Andersson, straff (5); 1-1 Ove Eng-
man, straff (21); 1-2 Ove Engman (32); 1-3 Jonathan Anders-
son (43); I -4 Tommy Engman (68); 2-4 Jörgen Andersson (89).

Varningar: Mats Carlzon, Kinnarp/Slutarp (77); Jan Fall-
qvist, Ulricehamn (77); Håkan Andersson, Kinnarp/Slutarp
(88).

Domare: Håkan Andersson, Torbjörntorp.
Publik Cirka 150 personer.
Kommentar: Det blev Ulricehamn som skaffade sig lite

andrum inför den hårda slutspurten i femmans bottenstrid.
Kinnarp/Slutarp kunde inte fullfölja efter den fina starten med
ledningsmål redna i femte minuten. Laget hade inte samma
kraft och efffektivitet framåt som gästerna och detta kom att
fälla avgörandet.

Kinnarp/Slutarp inledde piggast och sedan Magnus Lönn-
roth fällts giorde Anders Andersson 1-0 på straff i femte
matchminuten. Hemmalaget såg ut att vara stärkt av led-
ningsmålet och spelade riktigt bra en stund. Men efterhand
kom UIF in i matchen och i 21:a minuten var det deras tur att
få straff. Men visst luktade det kompensation när Jan Fall-
qvist fick straff. Visserligen var hemmaförsvararen i kontakt
nied Fallqvist, men själva straffet (!) såg mer ut som en film-
ning. Hur som helst, gästernas bolltrollare Ove Engman kvitte-
rade till 1-l på straffen. Nu var det mest Ulricehamn man
såg under resten av första halvlek. Ove Engman styrde in 1-2
efter fint förspel avJan Fallqvist och backenJonathan Anders-
son följde upp med 1-3 i slutet av halvleken. Här for bollen
mellan stolpar och målvaktshänder innan det hamnade hos
målskytten. Samma situation föregick även 1-4-målet, där
Tommy Engman var sist på bollen. Så visst kan man säga att
bollen inte studsade hemmalagets våg. Det var egentligen
bara när Ove Engman slog en straff utanför tre minuter före
slut som KinnarplSlutarp hade flyt. Men det var ju dags då.
Jörgen Andersson snyggade upp siffrorna strax därpå, men
nårmare än till 2-4 kom inte Kinnarp/Slutarp.

Hemmalaget flyttade fram positionerna i andra halvlek, men
hade påfallande svårt att skapa farligheter. Närmast var man
i 19:e minuten, när en trippelchans rullades upp och UIF-
målvakten Anders Svensson agerade levande vägg.

Det är inte mycket att säga om gästernas seger. Laget var
som sagt tyngre i sina anfallsattacker och hade dessutom pla-
nens bästa spelare i Ove Engman. Hemmalaget blev nu ännu
mer indraget i bottenstriden, men laget gjorde en betydligt
mer skärpt insats iin t.ex. mot Tomten senast. Anders Anders-
son var i vanlig ordning lagets främste, men Magnus Lönn-
roth var också en frisk fläkt framåt. Nu vill det dock till att
det blir ett par trepoängare om det skall gå vägen på slutet.
Grolanda, Sandhem och Annelund återstår att möta.

I l"ri t. cA-16 MATS KÄRL6N :?--'-år'tå-'rir--- 
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SPF-,;ööiä)ilt i F r ökind,
De övertog så underhållningen
på ett förtjiimstfullt sått. Vi fick
lyssna til både tal och sång och
musik och roliga historier samt
dikter, bland sångerna fram-
fördes visor av Fröding och and-
ra, skolvisan "Vid granarnas
sus", Vaggyisa, Luffarvisa, Tåg-
resa m.fl. En omväxlande rePet-
toar, en stor omklådningsProce-
dur ågde rum vål anPassad till
visorna som spelades och
sjöngs.

Frökinds Pensionärsförening
SPF har haft upptaktsmöte in-
för höstens aktiviteter. Ordfö-
rande Margit Andersson hålsa-
de ala välkomna och en paren-
tation över de två bortgångna
medlemmarna, Linnar Her-
mansson och Karl Forsander,
till deras minne läste ordföran-
den en dikt som föl$des av en
tyst minut, därefter sjöngs uni-
sont "Härlig är jorden".

Förhandlingar vidtog och pro-
tokoll från föregående möte
upplästes. Bland öwiga beslut
beståimde pensionårerna att
starta gymnastik, bingo, studie-
cirklar inom kort.

Kaffesamkvåm tillsammans
med dagens gäster "Tjocka
släkten" från Vilske-Kleva med
omnejd, som bestod av sex da-
mer. alla slåkt med varandra.

Kinneveds
BK-insamling

Kinneveds Riidakors-avdel-
ning som stod vid vallokalen i
Lokal Frökind under valdagen
med insamlingsbössan lick på
detta sätt in 3 76? kr. Pengarna
går till Röda korsets sociala
verksamhet.
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Femtonåriga Maria
Dahlälv ifrån Kinneveds
skytteförening gjorde un-
derden gångna helgen sitt
livs tåvling då hon mycket
överraskande blev tvåa på
junior-SM i fältskyttning.

- Det här var min stör-
sta framgång hittills då
jag tidigare som bäst varit
29:a på JSM, sa en över-
raskad Maria.

SM:et avgiordes i Örebro un-
der tre dagar med början på fre-
dagen. JSM:et var öppet för alla
under 20 år där både killar och
tjejer tävlade i samma klass.
Kinneved hade tre representan-
ter på plats vilka var Mats Fäll-
ström, Joakim Karlsson och
nåirnnda Maria Dahlälv.

På fredagen avgiordes kort-
håll och sportskyttet. På kort-
hållet var det liggande 50 meter
som gällde och dår kunde de 161

skyttarna komma upp i maxi-
malt 200 poäng. Båst av Kinne-
vedsskyttarna blev Mats som
med sina 187 poång hamnade
på 92:a plats. Maria kom på
122:a plats med 184 poäng och
Joakim på 128:e med sina 182
poäng.

Sportskyttet hade samlat 185

deltagare där man sköt totalt
trettio skott fördelade jåmnt På,
liggande, knåstående och ståen-
de skjutning. Totalt kunde man
komma upp i3O0poång om man
sköt fullt. I den här disciPlinen
var det Joakim och Maria som
ställde upp. Joakim lyckades

båst med sin 136:e plats på 246
poäng.

o Banskytte
Undör lördagen var det ban-

skytte 300 meter. Då sköt de 320
skyttarna en grundbmgång och
efter det en enkelserie. I grund-
omgången avlossades 15 skott
fördelade på tio liggande, tre
knåstående och två stående. I
enkelserien sköts det fem lig-
gande, tre knä och två stående.
I den här grenen lyckade inte
Kinneveds-trion få någon fram-
skjuten placering, Joakim var
den som hamnade längst upp i
prislistan av de tre med sin 211
poäng.

r Fältskiutning
På den avslutande dagen var

det fältskjutning som gållde.
Skyttqrna gick runt en bana På
sex stationer, där man på varje
station avlossade sex skott. Det
svåra var att de tävlande inte
visste avståndet fram till målet
utan det fick de uppskatta själ-
va.

Maria hade inte gått en sådan
här bana sjålv tidigare utan haft
någon med sig som vetat avståh-
det till målet. Hon började med
att skjuta fullt på den första sta-
tionen. Därefter sköt Maria
även fullt på den andra ochtred-
je stationen och först då började
hon förstå vad hon kunde ställa
till med. Det blev åven full pott
på de övriga tre stationerna och
Maria kom upp i maximala 36
poäng.

- Innan fältskjutningen trod-
de jag på en plats bland de säms-

Toå, mednljer fick Kinneoeds duktiga slcgttar med sig hem

frå.n JSM iom atsgjoriles d'en fönahelgen i' Orebro' StÅ'en'
-de 

fr. t:. Joaki.m-Karlsson. och Mats Fiillström. P& knii
Marta Dahlölu. '

ta dåjag tidigare aldrig gått en
sådan bana själv. Men i söndags
stämde allt och det är helt otro-
ligt att jag kunde skjuta maxi-
malt, sa en överlycklig Maria.

o Särskjutning
Maximala 36 poång kom även

Mikael Hermansson upp till.
Han år bland annat Nordisk
mästare i banskytning, Det blev
särskjutning på 300 meter mel-
lan dessa två. De började med
sex liggande skott där båda frck
fem tråff var. Avgörandet kom
på de avslutande sex knäståen-
de skotten där Hermansson ba-
ra bommade ett skott medan

Maria missade tre skott. Her-
mansson blev guldmedaljör och
Maria tog alltså helt överraskan-
de silvret.

Inte nog med Dahlälvs andra-
plats, hon tog tillsammans med
Joakim hand om bronspengen i
lag. Joakim gick niirnligen runt
banan på 28 tråffar och ihop
med Marias 36 fullträffar kom
de upp i 64 tråiff sammanlagt.
Vilket räckte till tredjeplatsen.
Kinneveds skytteförening har
aldrig tidigare tagit en medalj
på ett JSM tidigare och nu tär
man alltså två stycken, Snacka
om dubbelfullträff för klubben.

THOMAS GÖRANSSO}I



Sorn väl de flesta vet fi-
rar musikskolan i Falkö-
ping i år sitt 40-årsjubile-
um. Med anledning av
detta bjuds det på extra
mycket sång och musik
den här veckan runt om i
våra skolor

I tisdags fick alla elever i
Kinnarps skola lyssna till vad
deras kamrater lärt sig i musik-
skolan under längre eller korta-
re tid. Piano, gitan, blåsinstru-
ment hör till de instrument som
trakteras.

Duktiga elever med sina lära-
re framförde olika musikstyc-
ken för sina smått imponerade
kompisar. Spelglädje finns det
gott om och talangerna är
många. Det'bådar gott för mu-
siklivet i Falköping framöver.
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Frökinds intresseför-
ening har reagerat på
sparsignalerna från fål-
köpings kulturnämnd.
och på de^t faktum ati
grannen Asarp nu får
nya, d;rra lokaler.

Biblioteksfilialen i Lokal
Fröind är hotad, och Bengt
Samuelsson och Anders
Pryssander uttalar i en skri-
velse till kommunledningen,
å samhällsföreningens väg-
nar, sin oro,

"Vad som främst oroar oss
år förslaget att spara genom
att lägga ner Frökindsfilialen
när den filialföreståndaren
går i pension 1993", skriver
man. och hänvisar bland an-

nat till att filialen fått ökad' betydelse i och med neddrag-
ningarna på bokbussen.
. Man ger också grannorten
Asarp en släng.

"Vi upprördes av att ur
, budgeten kunna kunna .

läsa hur stora. och framförallt
dyra, lokaler Åsarpsfilialen
har fått", skriver man, och
konstaterar med viss bitter-
het att när det gäller Frö-
kindsfilialens lokalbehov har
det aldrig funnits några peng-
ar.

"Nu kan vi se att en annan
filial, med mycket lägre ut-
låningssiffror, fått dubbelt så
stora lokaler", sriver sam-
hällsföreningens'' represen-
tanter.

Samhällsföre.ningen öns-
kar sig i första hand att filia-
len får vara kvar, och i andra
hand att lokalerna kan utö-
kas, alternativt att filialen
kan flyttas till andra lokaler.

Man beskriver dennuva-
rande Frökindsfilialen som

Skollronsert i Kinnarp Ett oiktigt rnåL, Kinnatplstutarp
Höll tåget på att gå ifrån Kinnarp/

Slutarps fotbollsspelare i går? Ja, nog
var det nära en ny förlust när laget gäs-
tade Grolanda. Men efter tre övertids-
minuter, på matchens absolut sista
spark, kunde Anders Andersson kvitte-
ra till 1-1 på straff. Därmed våntar tå-
get ytterligare ett tag på Kinnarp/Slu-
tarp. i

Utgångsläget inför matchen var att Kinnarp/
Siutarp befann sig på nedflyttningsplats eftår
Borgstenas poångkap i lördags. Grolanda där-
emot kunde gå ut bekymmersfritt till matchen
eftersohr kontraktet i praktiken blev klart tack
vare lördagsresultaten. Det blev en föga välspe-
lad match utan särskilt många målchanser. Det
märktes dock klart vilket lag som hade mest ner-
ver med i spelet, Grolanda kunde ganska enkelt
freda sitt straffområde, trots att Kinnarp/Slutarp
till denna match "dammat av" sin skyttekung
från 70- och 80-talen, Tomas Westerberg. Han
jobbade hårt och höll hemmaförsvaret sysselsatt,
men förmådde inte vaska fram fler målchanser
än laget skapat i tidigare matcher då Tomas inte
varit med.

r Annorlundaansikte
Totalt sett hade gästerna något mer av spelet

i första halvlek. Grolandas 1-0 fem minutär in
på andra halvlek kom att ge matchen ett annor-
lunda ansikte. Det blev svårare för Kinnarp/
Slutarp att åstadkomma farliga attacker. Istället
låg Grolanda nårmare 2-0 när Kenneth Slätt
först sköt i ribban via målvaktens händer och
därefter hade en nick tätt utanför. Grolandas
ledningsmål giordes av Håkan Johansson, som
från 20 meter fick på ett mellanting mellan skott
och lobb som dalade in bakom en överraskad
Mats Carlzon.

Asarp får ny filial

både alltför liten för den I
verksamhetsombedrivadär, :
och som bristfällig vad gäller I

'*:tryiU9: Ij"i:TTiTl_r

Andreas Gustafsson och Marcus Ek spelande gitart till-
sufiLnl,ans meil sin liinore Arild Moeskau.

Domaren (utan att övertyga) Per-Olof Kil-
ström, Skövde, hade flera övertidsminuter på sin
klocka och i den sista skälvande minuten ramlade
gästernas Ove Josefsson i en närkamp och det
blev straff. på vilken Anders Andersion alltså
gjorde ett mål som kan bli oerhört viktigt för
Kinnarp/Slutarp.

r Iegnahånder
"- Det är i alla fall skönt att vi fortfarande har

avgörandet i egna hånder, menar en lättad Göran
Johansson, tränare i Kinnarp/Slutarp. Jag tycker
att vi har en god moral och fina kämpatag i la-
get, vilket lovar gott inför avslutningen.

Kvar att möta har laget Sandhem hemma och
Annelund hemma. Motståndet kunde ha varit

Tomas-Westerberg fanns med" i. KinnatVlSlu-
tarps lag i öd,esmatchen i Grolanda. Hir få,r
han se hemma'l,agets Anders Florön nicka 6ort
bollen. (Foto: Dan Nilsson).

lättare, men å andra sidan är det två lag som
inte har mycket att spela för. Att övriga botten-
konkurrenter möts inbördes är kanske en frirdel.

Grolanda har drabbats av ett par skador på
viktiga spelare, men det verkade inte betyda
särskilt mycket.

- Jag tycker att vi var stabilare över hela lin-
jen i dag. Jag är'lite förvånad över att Kinnarp/
Slutarp inte krigade mer än de gjorde, samman-
fattade tränaren Roland Samuelsson.

Extra plus i Grolanda går till mittfältarna Ken-
neth Siätt och Sören Flor6n. Hos Kinnarp/Slu-
tarp är Tomas Westerberg redan nämnd och
duktiga var också Anders Andersson och Ove
Josefsson.

,111- 611.:r3 MATS KARLEN



Bibfiotek
i KBTS

4.000 böcker trängs på
47 kvadratmeter, hår
finns böcker inte bara i
hyller utan också i föns-
tersmygar, i wellpapp-
kartonger och i plastbac-
kar. Trots att Kultur-
nåmnden ända sedan 1976
åskat pengar för en ut-
byggnad har inget hänt

med biblioteket i Lokal
Frökind i Slutarp-Kin-
narp. Kerstin Gustavs-
son, som är biblioteks-
föreståndare, är helt na-
turligt både arg och ledsen
över att inget postivit hän-
der med "hennes" biblio-
tek, som kan peka på fina
siffror vad gäller utlåning.
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Kinnarp/Slutarp - Sandhen 2-1 (2-3)
Målen: 1-0 Ove Josefsson (10), Z-0 Torbjörn Åkesson (11),

l-2 Bob Karlsson (16), 2-2 Fredrik Ahlgren (1?), 2-3 Bob Karls-
son (39), 2-4 Fredrik Ahlgren (62).

_ Varningar: Claes Ägren, Slutarp/Kinnarp, Fredrik Ahlgren,
Sandhem.

Domare: Patrik Olsson. Skara.
Publik 80 betalande.

Kommentar: Den första
kvarten såg hemmalaget Kinn-
arp/Slutarps IF:s grabbar ut
som om de var fångade av en
stormvind. De blåste fram som
lätta höstlöv och skapade fina
situationer i grannskapet av
Sandhemsmålet. Gick det kan-
ske alldeles för lätt fram till 2-0
för efter det målet blev det tvär-
stopp och stiltje... Sandhems
fysiskt starkare spelare tog
greppet och fick alldeles för lätt
nå snabb kvittering. Av bara
farten kom i denna halvleken
också gästernas ledningsmåI.
Vad mer finns att säga från

denna halviek? Jo. hemmala-
gets 2-0 var tveksamt om det
borde godkänts - nära iakttaga-
re bedömde situationen före
fullträffen som offside.

Inte ens sandhemsledarna
hade protesterat om hemmala-
gets Tomas Collin fått straff när
han drogs ner i slutet av halv-
leken. Där rök kvitteringschan-
sen.

I andra halvlek hade Sand-
hem ett än klarare grepp om
spelet och chanser och när 2-4
kom gick rullgardinen ner. Det
är väl så, att hemmalaget inte
är bättre än tabellpositionen -

trea från slutet - visar, även om
spelarmaterialet inte alls ser så

tunt ut. Men i lag vill det inte
bli bra. Nu hade ledningen dam-
mat av två veteraner, Tomas
Westerberg och Torbjörn Äkes-
son, och därtill agerade strängt
upptagne hockeyspelaren To-
mas Collin för första gången i
höst. De tre var ingalunda säm-
re än de som funnits med i A-
bilden hela tiden. Det är väl
nå't som inte stämmer...?

Genomgående främst i hem-
malaget var än en gång Anders
Andersson, även om han inte
är den store dirigent som laget
behöver. Det var svagt att inte
bättre ta vara på 2-O-försPrång-

et - otaktiskt spel i många situa-
tioner på för många fötter.

Sandhem har rutin i massor
och även om laget på några
punkter spelade med ersättare
för ordinarie, så vände man lätt
som en plätt underläget. Bob
Karlsson och Fredrik Ahlgren -
båda långa resliga - fick till
skillnad från hemmalagets for-
wards bra understöd.

I bakre försvaret samlade Mi-
kael Lö{borg upp både bollar
och kompisar når han kommit
över kalldusch 0-2. Det är inte
heller många lag i de här sam-
manhangen som kan lita-till så
mycket rutin mellan stolparna.
Jan "Banan" Qavidsson har

giort en härlig comeback och
tycker fortfarande det är fdr-
baskat roligt med fotbotl.

Vad mer finns att säga? Jo,
domare Olsson från Skara var
en kraftig bit, men han ingav
ingen större respekt. Detta sagt
utan att han för den skull i någon
större grad påverkade match-
resultatet.

Tåget har inte riktigt gått for
hemmalaget. Blir det vinst i
Annelund nästa lördag så är la-
get kvar i femman' Vid oavgiort
eller förlust är även sista vagnen
avkopplad och hela tågsättet
har spårat ur.

BÄSSE JOHANSSON

o Kinnatpl

-Slutary _24!"t
Våvstugetips

Sörby Våvstugeförening hade
i söndags sin sedvanliga tipspro-
menad med start och mål vid
våvstugan i Sörby. I samband
med tipspromenaden visades
våvda alster och inte minst vik-
tigt, serverades kaffe med hem-
bakat bröd.

Rätta svar: I oktober 1991;
fågel; Nordisk mifömåirkning;
rådgivning i alkoholfrågor;
Borsjtj; Kalmar slott; CarlJonas.
Lovg Almqvist; 1995; Mats
Paulsson; Litauen; amiral; sjuk-
vården. Skiljefråga 681 cm.

Ingen tolva fanns, elva rätt
hade Brita Johansson, Floby,
tio rätt Bosse Johansson, Falkö-
ping, Werner Granlund, Vartof-
ta och Per Alexandersson,
Kinnarp. Tipspromenaden ha-
de samlat 110 deltagare.

T



4 OOO böcker trängs på 47 htadratm,eter:

^ - Jag missunnar inte
Asarp dess nya bibliotek
men nog känns det orätt-
vist att det finns pengar
dit när vi aldrig fått något
här i Frökind.

Det säger Kerstin Gus-
tavsson, föreståndare på
biblioteksfilialen i Lokal
Frökind sedan mitten av
1970-talet.

Kommunens i särklass
minsta biblioteksfilial.

Det är måndag, den ena av två
veckodagar som Kerstin Gus-
tavsson håller sin filial öppen.
Den är inhyst i Lokal Frökind
mitt emellan tvillingsamhällena
Kinnarp och Slutårp.

Här trängs Kerstin Gustavs-
son med tusentals böcker. Just
trängs.

Här finns böcker inte båra i
hyllor utan också i fönstersmy-
gar, i wellpappkartonger och i
plastbackar filialföreståndarin-
nan själv ordnat från en förstå-
ende vän i bageribranschen.

Jan de Wit från Brismene får
sina låneböcker instämplade.
Han lånar, bland annat, den av
Margaret Thatcher banirlysta
spiondokumentären "Spyca-
chertt.

o Trångbodd filial
' Ja, detärtrångt omsaligheten
i Frökindsfilialen. Jan de Wit är
en av många trogna låntagare
på de 47 kvadratmeter'Kerstin
Gustavsson hyser cirka 4 000
boktitlar. Övriga 2 000 titlar i
beståndet cirkulerar alltid på
olika låntagare,

- Ja. skulle alla böcker läm-
nas tillbaka vid samma tillfälle

vet jag inte var jag skulle göra .

av dem, såger hon. ,

Ja, Frökindsfilialen är trång-
bodd, det finns knappt andrum
mellan bokryggarna, och har
varit så länge. Anda sedan 1976
har kulturnämnden äskat peng-
ar för en utbyggnad, men aldrig
fått gehör för detta. På andra
ställen i kommunen har filialer-
na efterhand rustats upp eller
{yttats till bättre lokaler, nu står
Äsarp på tur, men i Frökind har
det aldrig kommit längre än till
aldrig realiserade planer.

Det talas rentav om att lägga
ner filialen i samband med Ker-
stin Gustavssons pensionering
år 1993.

- Floby har fått ordning på
sina lokaler, Stenstorp likaså,
säger Kerstin Gustavsson. Både
Vartofta och Gudhem har flyttat
in i jättefina lokaler och nu är
Äsarp på gång in i ett helt nytt
hus. .

- Jag är inte missunsam mot
någon men nog känns det tungt
att det samtidigt inte hänt något
härute sedan mitten av 1970-ta-
let. Trots att ingen filial någon-
sin haft så små lokaler.

- Och nu talas det till och
med om att lägga ner här. Då
tänker man heller inte på at
bokbussen numera bara gör ett
enda stopp i Frökinds gamla
kommun.

Kerstin Gustavsson vet att
många gamla bokbussbesökare
numera går till hennes filial.
Hon arbetar också på bokbus-
sen.

o Begxånsadeytor
-begränsad
ver}samhet

De små ytorna, motsvarande
ungefär en hyfsat stor etta med

_ z, lq_ql.
kök, har naturligtvis en begrän-
sahde inverkan på Kerstin Gus-
tavssons möjligheter att göra
annat än att stämpla in och ut
böcker. Och att inte kunna er-
bjuda Frökindsborna någon
kultur utöver detta gör henne
närmast upprörd.

- Tänk dig bara alla utställ-
ningar som går runt mellan de
olika biblioteken i kommunen.
Jag är struken på förhand på
cirkulationslistorna.

- Jag får inte in någon enda
glasmonter eller utställnings-
skärm här, och därför kan jag
heller inte visa utställningen
"Barnboken 400 år". Vilket jag
gärna skulle velat göra, ochjag
tror skulle uppskattats. Här
skulle också kunna vara lokala
hantverksutställningar och an-
ordnas studiecirklar.

- Och tänk dig att samla en
skolklass härinne? Barnen får
plats om de sitter på kuddar på
golvet, och därför tvingas vi gö-
ra så.

- Och då undrar jag varför
skall barnen härute behöva ha
det så dåligt, år efter år, när det
går att ordna överallt annars.

Såger Kerstin Gustavsson,
och låter både ledsen och arg.

o Bra statistik
Den påvra miljön till trots är

Frökindsborna fliiiga bokläsa-
re,

Under 1990 lånade Kerstin
Gustavsson ut hela 12 486 titlar
och ligger därmed i i jåmnhöjd
med Stenstorpsfilialen i den in-
terna irtlåningsstatistiken, och
hästlängder före orter av jäm-
förbar storlek. Äsarpsfilialen,
till exempel, kan bara note4a
hälfte.n så många lån på ett år.

JORGEN GUSTAFSSON

Kersti,n Gustausson hqr arbetqt som föreståndare på. Frö-
kinds biblioteksfilial sedan mitten au 1970-talet. Nu ö.r
hon både bitter och besuiken ö1)er. att alla andra fi.Iialer
rustats upp samtidigt som Frökindsborna får nöja sig med
sitt 47 kuadratmeter stora bi,bliotek. (Foto: Margareta
Boman)

Trångt på Frökindöfilialen



... Göran Johansson r
Kinnarp/Slutarp inför
dagens "ödesmatch" i
division V mot Anne-
lund?

- Lite spänt är det givet-
vis, men jag tror åndå vi gre-
jar det här till slut, killarna
kommer att ge allt.

Seger år nåstan ett måste,
vid oavgjort måste ju åven
matchen Borgstena-Vänga
sluta oavgjort.

- Ja, vi måste givetvis spe- .

la för seger och försöka ta r

kommandot från början. Jag
tror instållningen kommer att
avgöra det här, Annelund:
har inget att spela för medan
det står mycket på spel för;
oss,

Det blir full fart framåt
från start?

- Vi måste ju försöka få
kommandot i matchen och

trycka på. Samtidigt vet vi att
Annelund spelar mycket på
kontring och måste vara vak-
samma bakåt. det får inte bli
som senast då vi direkt efter
våra ledningsmål mot Sand-
hem släppte in två mål på
bara en minut.

Veteranerna Thomas
Westerberg och Torbjörn
Äkesson har hoppat med i
laget i avslutningen. Finns
de med i dag?

- Ja, de spelar och blir
såkert viktiga. Deras rutin år
mycket värdefull i matcher
av den här karaktåren.

Är laget ordinarie?
- Jörgen Andersson och

Claes Agren är bortresta i
jobbet, i övrigt finns alla med.

Lycka titl då.
- Tack så mycket. Vi skall

greja.det hår.
HÄKAN JOHANSSON

Olyckstillbud
bil - moped

En trafikolycka med en mo-
pedist och en personbil in-
blandade intråffade vid 20-ti-
den i går kväll i Kinnarp. Av
de uppgifter som framkommit
hade mopedisten vånt på vå-
gen och därvid påkörts avbilis-
ten som inte observerade
manövern.

Mopedföraren fördes i am-
bulans till bassjukhuset i Fal-
köping. Han ådrog sig ett ben-

Kinneaedsslcy ttarna
aälframme i skol-SM

Fyra av Kinneveds yng-
re skyttarvari den gångna
helgen i Enköping och
sköt skol-SM.

Kinnevedsskyttarna

lades i var 14-15 år och 16-1?
år.
. Kyrkerörsskolan hade tre
deltagare med vilka var Maria
Dahlälv, Helena Karlsson och
Jimmy Lindroth, alla ifrån Kin-
neved. Linda Gunnarsson var
Kinneveds fiir$e skytt som re-
presenterade Ällebergsgymna-
siet.

De tre grenar som det tåv-
lades i var korthåll 50 meter,
banskjutning 2(X) meter och på
söndagen var det fältskjutning.

På korthållet inleddes det
med att samtliga skyttar sköt en
enkelserie om tio skott. Maria
och Helena sköt här 93 poäng
medan Jimmy kom upp i 8il po-
ång. Efter den serien sköt man
en huvudserie om totalt 15 skott.
Där sköt Maria fantastiskt bra
och tillsammans med enkelseri-
en fick hon ihop 146 poäng vilket
förde henne upp till den tredje
platsen. Helena kom upp i sam-
manlagt 136 poång och Jimmy i
132.

o Finalomgång
I och med Marias tredieplats

kom hon med i finalomgången
där även de båsta från den äldre
klassen fanns med. De 146 po-
ången som Maria hade med sig
in i finalskjutningen var det tion-
de bästa resultatet. Efter final-
seriens tio skott kom Maria upp
i 335 poåitrg vilket räckte till en
mycket fin femteplats. Ati det

var hårt om topplatseina bevisa-
des av attslutvinnaren bara ha-
de två poång mer än Dahlalv.
Maria kände sig dock inte riktigt
nöjd efteråt.

i -o Ättondeplats
Aven banskjutningen var

upplagd med en enkelserie och
en huvudskjutning. Efter hu-
vudskjutningen hade Maria 148
poäng, Jimmy 141, Helena 13g
och Linda 135.

Liksom på korthållet tog sig
Dahlåilv till finalomgången som
åttonde bästa med sina 148 po-
äng. Maria höll stållningarna i
finalserien och slutade då på en
sammanlagd åttonde plats med
244 poäng.

o Strålande
Tävlingarna avslutades med

fåltskjutningen som var upplagd
på fem mål med sex skott på
varje måI.

Hår uppnådde Kinneved ett
strålande resultat med tanke på
den lilla träning de haft i discipli-
nen tidigare. Helena kom upp i
29 tråffar vilket gav henne en
sjundeplats totalt. Även Maria
missade bara ett skott då hon
hamnade på nionde plats. Jim-
my kom 16:e med sina 28 träffar.

Tyvåi,r'r hade de inte anrnält
sig i lagtävlingen vilket kostade
dem guldet.

Närrnaste uppglft för Kinne-'
vedsskyttarna blir skol-DM näs-
'ta helg d:i'r banskjutningen run-
das av för såsongen, Sedan blir
,det luftgevåir och fältskjutrning '

för hela slanten.
THOMAS GÖRANSSONl?ilt-ta-os:

presterade 'mycket fina."'' i - När jag hade skjutit min
resultat rätt igenom och ienkelslie blev det efter ett fel-
hade de dessutlom haft en l*,:$ beslut omskjutning. Istäl-

portion med tur -"_{_"iq: liJ ält?:'_ti"ää:f åH'ii,"l:kunde de fått med sig en ;i";;;;;;e3poäng,saenirre_
guldmeda[i hem i baga- terJd Dahlatv.
get. , Läggermanpådefempoäng

På hela skol-SM:et deltog ltill Marias slutliga 335 kommer
sammanlagt hela 800 skyttar. man upp i 340 poäng vilket hade
De två klasserna som det täv_ inneburit totalseger,

I j?f -a1--3o
Div V Södra Skaraborg

Tomten -Grolanda
Kinnarp/Sl-Sandhem
lllr,llsjg -Annelund
Floby -Falköping
Vänga -SödraVing
Ulricehamn-Borgstena

4-
3-
1-
3-

0
4
2
2
I
1

FalköpingsFK 21 16 I
Mulfsjö 2l 14 5
F-'loby
Sandhem
Tomten
Annelund
Grolanda
SfiraVing

Borgstena
Vånga

2tI4 4
2LL3 1

4 52-
2 52-
3 60-
7 62-

L7 49
20 47
2946
28 40

UlricehamnslF 21 6 2 L3 n-
Kirrnarp/Slutarp 21 4 3 14 U-

zLrr 3 7 55-
2110 4 7 53-
2t 6 411 25-
2L4 I 27-

2t 4 3I4 28-
2L 4 2t5 26-

4
8
2
3
3
2

39 36
u34
46 22
37 20
57 20
51 15
72 L5
53 14

Göran - tror på, seger.

Hör ör ilen Kinneaeils,tntpp sorn oar i Enkiiping på skot_sM. Fr.u Elisabeth oahkili:i Jtmi"iLnii#, Jonny Gun_lwrsson, Linit a Gunn",pr?i..?"i l!"1";; å;;ir"o". sittan_de liinsst fram Marla n"ntaiu.- ii,åiå'ib"iliur**t.
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rANDRAR MOT "SEXAN" gör hiir fr.o. christian Ek, oue Josef-ssylt, Fredrik-Ek och

tWittl,ot Johansson. Kinnarpislutarp fötl borta mot Annelund och få'r liimna dioision
V. (Foto: Thomas Göransson)

Det har varit en motig
höst för Kinnarp/Slutarp
med bara en seger på elva
matcher. Den korn mot
Floby den 20 augusti.

- Vi har ju haft'avgö-
randet i våra egna hånder
hela tiden, och så går det
så här. sa en nedstämd
tränare Göran Johansson
i Kinnarp/Slutarp som
därmed tackar för sig.

Laget har nu under de senas-
te två matcherna tappat led-
ningar på grund av ett samspel
av att man släpper till för myc-
ket bakåt, samtidigt som man
agerar uddlöst framåt.

- Ja, det stämmer. Det är
vårt anfallsspel som hela hösten
har legat oss i fatet då vi inte har
kunnat uttnyttjat våra chanser.
Dessutom brister vi i markering-
en bakåt och då vinner man inga
matcher, påpekade Johansson
och fortsatte:

- En bidragande orsak till att
vi trillar ur i år är vårt hemmafa-
cit, där vi bara har tagit en enda
poäng. Det är givetvis bedröv-
ligt men någon riktigt bra förkla-
ring varför vi har tagit nästan
alla vå,ra poängpå bortaplan har
jag inte. I och med den här
matchen tackar jag för mig då
jag slutar som tränare. avsluta-
de Göran.

THOMAS GÖRANSSON

Så uar matchen.,.
I

I

I

I

IAnnelund-Kinnarp/Slutarp 4-2
Målen: 0-l (1) Tommy Berglund, 1-1 (7) Leif Andersson,

2-l (32) Mats Thor6n, 3-1 (63) Stefan Sandell, 4-l (76) Jac-
kie Mattson, 4-Z (78) Christian Ek.

Varningar: Patrik Valvee (49) och Patrik Kvarnström (89).
Domare: Kauko Lilja, Borås.
Publik: C:a 50 personer.
Kommentar: Efter en lång och motig höst åkte Kinnarp/

Slutarp ur "femman" då laget i lördags förlorade ödesmatch-
en mot Annelund.

Kinnarp/Slutarp har under höstomgången endast tagit fyra
poäng vilket till stor del har berott på lagets oförmåga att ut-
nyttja sina målchanser.

Det började annars mycket bra för Kinnarp/Slutarp som i
matchens första anfall tog ledningeh. Hemmalaget såg ut att
vara stärkt av sitt ledningsmål och spelade riktigt bra en stund.
Men oturen grinade åter Kinnarp/Slutarp i ansiktet som så
många gånger under säsongen, då hemrnalaget kvitterade på
ett slumpaktig mål i ett för deras första farliga chans. Anne-
lund spädde sedan på med ytterligare ett mål innan paus då
man påpassligt tog vara på en målvaktsretur.

Anders Samuelsson i Annelundsmålet awärjde två jätte-
chanser för Kinnarp/Slutarp i andra halvlekens inledning.
Mål dåir och bortalaget kunde fått en trevlig avslutning på
säsongen. Istället blev det Annelund som punkterade matchen
med två snabba mål som uppkom på hemmalagets vassa kon-
tringar.

Viljemässigt får hela bortalaget med beröm godkänt, rent
spelmässigt var det stundtals bra ända fram till straffom-
rådet. Där bollarna som oftast hammnade hos matchens för--
grundsfigur, Anders Samuelsson i hemmamålet.

I övrigt att notera var att domaren Kauko Lilja hade uppen-
bara problem att leda matchen utan linjedomare.

THOMAS GORANSSON



Ännu en konkurs
för Integä-Kök

Intega-Kök AB i Slut-
arp har försatts i konkurs
igen.

Det år nästan exakt ett
år sedan då företaget var
konkurshotat, nämligen
den 10 oktober 1990.

Den hår andra gången
berörs ett tiotal anställda.

- Vi vet inte vad som hånder
och några besked utöver att
bolaget försatts i konkurs har
vi inte fått, säger Curt Johnsson,
platschef och försäljningschef
vid Intega-Kök AB.

Ägare till företaget är Christer
Persson, Oskarsström, Halland,
och .tet ingår som dotterbolag i
dennes företag Demotex AB.
Detta företag har också lucktill-
verkning.

Konkursen kom inte Precis

6ho-11.

Trä-facket:

Falköping
lilarar sig
ganskubra

- Läget ser mörkt ut'
sägerombudsman Berndt
Karlsson vid Svenska
Tråindu striarbetarför-
buqdets Falköpingssek-
tion med anledning av
varslen inom tråindustrin
men tillågger:

- Frånsett konkursen vid In-
tega-Kök tror jag att FalköPing
kommer att klara sig ganska
bral Döt's-ei irlirid nt foi tidä-' '

holm och Lidköping.

som en kalldusch för de anställ-
da vid Intega-Kök. Curt Johns-
son säger:

- Vi har haft vissa aningar
och funderingar över vad som
kommer att hånda med företa-
get. Vår bransch är känslig i en
vikande konjunktur.

FTA/B sökte under månda-
gen Christer Persson vid dennes
företag i Oskarsström, som skött
all kameral verksamhet för Slut-
arpsföretaget. Men vi lyckades
inte få kontakt med honom. Han
år bortrest hela veckan och
kommer inte tillbaka förrän näs-
ta tisdag, uppgavs från Demotex
AB.

Om företaget kan räddas är
f.n. mycket osäkert, avgörandet
kan komma i veckan, om någon
intressent är villig att överta det
konkursdrabbade Intega-Kök.

Falköping har sina likkist'
fabriker och den Produktionen
är inte koqiunkturkänsligt som
t. ex. byggnadssriickeriområdet'
Marbodal i Tidaholm har tidiga-
re varslat ett 70-tal och varsel
föreligger också i LidköPing'
bl a Lovene Dörr. Kvänums
Kök har aviserat om förhand-
lingar och där handlar det om
neddragning med tolv kollektiv-
anställda.

- Jag tror inte vi har sett slu-
tet än, säger Berndt Karlsson
som framhåller att träindustri-
branschen med byggnadssnic-
kerier är den som drabbas sist
i en konjunkursvacka' Samti-
digt år den sist i uPPförsbacken
när konjunkturen vänder.

Kinnarps tycks hålla ställ-
ningarna'och har ännu inte sig-
nalerat neddragningar' Hittills
har Kinnarps genomfört utbild-
ning av anställda under Pörici-
d'en av rnlnskad syss"elsåttn'h!.-

ULLA NORDMARK

Kinneveds lryrka var i
Bår, Tacksägelsedagen,
höglidsklådd och blom-
stersmyckad. Kyrkokören
frrade 50-årsjubileum och
de åldsta medlemmarna
blev hyllade med en sår'
skild gåva - en ljusstake
med fot iform aven lyra.

Kören medverkade i guds-
tjåinsten i kyrkan och sårngen
och musiken flätades samman
till en mäktig loysång under kyr-
kans valv. Kören leddes av kan-
tor Elisabet Henriksson. Övriga
medverkande var Claes Ru-
bensson, flöjt, Yngve Johans-
son, violin, Margareta Thor, so-
lo och dirigent, Håkan Henriks-
son, orgel och piano.

Kören sjöng en rad verk och
avslutade med "Jubilemus -
Låt oss prisa Gud med jubel"
av F Couperin. Gudstjånsten
leddes av prosten Uno Mårtens-
son.

o MoieldihrigstiO
Uno Mårtensson erinrade i ett

anförande om starten av kören
1941 mitt under brinnande krig
ute i Europa.

- Man kände att man måste
tånda en moteld i människors
hjärta mot hatet och krigets

Konkursbeslut
Intega-Kök Aktiebolag
556399-2527, Kvarngatan 10,
Slutarp har 1991-10-04 försatts
i konkurs vid Falköpings
tingsrått. Edgångssamman-
träde hålls 199l-12-02 kl. 14.45
i Tingshuset, Fredriksbergs-
vägen I, Falköping. Borgenä-
rerna kallas till sammanträdet
genom denna kungörelse.
Förvaltare är advokaten Lars

Lindquist, Storgatan 11-13'
521 43 Falköping, tel. 0515/
r70 85.
Tillsynsmyndighet är krono-
fogdemyndigheten i Skara-
borgs län, Box 224, 541 25

Skövde. Fortsatta kungörel-
ser i konkursen kommer att
annonseras i Falköpings Tid-'
ning. Det går ännu inte att
bedöma om borgenårer med
oprioriterade fordringar kan
räkna med utdelaing. Frist-
dag år, såvitt kan bedömas,
1991-10-04.

brand. tända en kårlekens eld,
sade prosten som också under-
strök den viktiga och betydelse-
fulla tjiinst som kören gör och
har giort under så många år i
kyrkan.

- Genom sången öppnas ett
fönster mot himlen och hjåit'tan
öppnas mot evangeliet, sade
han vidare.

. r 50-årig.t

t medlemskap
Två körmedlemmar fick en

alldeles särskild hyllning - Bri-
ta Wilgotsson och Majken Jo'
hansson, Båda har varit verk-
surmma i Kinneveds kyrkokör i
alla 50 åren. Ytterligare ffra
körmedlemmar hedrades för ett
långvarigl troget medlemskap:

Maj-Britt Johansson, som var
förhindrad att närvara, samt
Birgit Andersson, Evald Jo-
hansson och Sven Andersson.

De tidigare kantorerna från
1941 deltog också i högliden;
Henrik Josefsson, Skövde, som
blev vald till kantor i Kinneved
s:unma år samt Bengt Kjell-
ström, sedermera skolchef i Fal-
köpings kommun, och Margare-
ta Thor,

- Men grunden till kören la-
des av min företrådare i kan-
torSsysslan och han hette Gun-
nar Forsmo, sade Henrik Jo-
sefsson till oss innan kören och
gudstjähstbesökare gick in till
det våntande kyrkkaffet i För-
samlingshemmet.

ULLA NORDMARK

5 O &;:' r;;,ä a kyrhok örs &ng

Belimod'e föt må,ngo.års körnedoerkan i Kinneoeils S}-&rsjubilerande kgrkokör. Fr.o.
saen Andersson, Brita wilgotsson, M$ken Johansson, Birgit Andersson-och Euc,,ld, Jo_
lwnsson. Mo,j-Britt Johansson, sozn ocicsd. ör en mång&rig"rned,Iei, oar farhmdiai-itthömta sin gå,oa oid, sönd,agens guilstjö"nst. (Foto: Doi Ni,{sson).



får nya lokaler?
Frökindsfilialen - o Kinnarp/Slutarp iqE--

Sparbankspromenad
söndagen den 2O oktober

lnkal Frökind, kl. 10.00 - 11.30,

KINNARP. Valkommen!

qF
SPARBANKEN

Falköpings kommun'
styrelse har satt kultur-
nåmnden i en omöjlig si'
tuation. och dess ledamö-
ter måste se till att den
blir löst.

Det gäller biblioteks-
striden Asarp versus
Kinnarp/Slutarp. Och
faktum är att en lokallös'
ning skymtar för filialen i
tvillingsammhållet.

Att kommunstyrelsen måste
ta sitt ansvar, det är andeme-
ningen i den skrivelse Göran
Carlsson, ordförande i Frökinds
hem- och skolaförening, skickat
till kommunstyrelsen.

Han syftar På att stYrelsen är
ansvarig för tillkomsten av den,
lokalmåssigt, dyra biblioteksfi-
lialen i Äsarp och hävdar med
krfut att detta inte far gå ut över
nya lokaler till den, lokalmäs-
sigt, undermåliga, biblioteksfi-
lialen i Kinnarp/SlutarP.

' Göran Carlsson hävdar att
"en uppseendeväckande hög
hyra" för den nya biblioteksfrlia-
len i Allaktivitetshuset i AsarP
innebår att kulturnämnden utan
egen förskyllan kan tvingas
prioritera ner annan verksam-
het och andra investeringar.
Som biblioteksfilialen i Kinn-
arp/Slutarp'

Där samsas sedan en lång tid
tillbaka bibliotekiarie, låntagare
och cirka 4 000 volymer På en'
yta motsvarande en mindre två-

tE"n-trJ- t1

rumslägenhet. Och ånnu har
inte givits några signaler om för-
båttringar. Tvärtom'

Det nuvarande biblioteket i
Lokal Frökind kan definitivt
betraktas som nedlåggningsho-
tat, Dess dagar är räknade, inte
minst med tanke På att företags-
hälsovården har kritiserat ar-
betsmiljö dår.

o Hoppfullkulturchef
Frågan är bara om biblioteks-

filialen på orten får någon efter-
följare. Och FalköPings kultur-
chef Gudrun Weiner åir därvid-
lag hoppfull.

- Viddensenaste budgetsitt-
ning fick vi närmast klartecken
från den nuvarande kommun-
ledningen att man inte vill se

några biblioteksfilialer nedlag-
da, säger hon.

- Och faktum'år att vi en nY
lokal i Kinnarp/SlutarP, en satn-
ordning med annan kommunal
verksamhet, och som det känns
nu skulle det kunna gå vägen.

- Och det är närmast skan-
dalöst att den här filialen fått stå
utan åtgärd så långe.

Säger Gudrun Weiner, och
beklagar samtidigt den Pajkast-
ning som utbrutit mellan å ena
sidan Äsarp och å andra sidan
Kinnarp/Slutarp.

Hon är positivt- inställd till de
nya lokalerna i AsarP, och be-
skriver det som ett sPännande
pilotprojekt i ämnet att samla
kommunal seivice.

JÖRGEN GUSTAFSSON

Lösning i tr(innarp/Slutarp?
Ulf Eriksson (c) har i en mo-

tion i fullmäktige tagit upp bib-
lioteksfrågan i Kinnarp/Slutarp.
Lokalfrågan för biblioteksfilial-
sen där bör utredas, anser han,

Det är bra att biblioteksfrågan
i dubbelsamhällena tas upp
även på det här sättet. Biblio-
teksverksamheten där är myc-
ket livlig men lokalerna år allde-
les otillräckliga - 40-50 kva-
dratmeter i Lokal Frökind.

Kulturnämnden har låinge va-
rit medveten om de "bristande"

lokalerna. I stort sett sedan sin
tillkomst 1974 har nämnden fört
fram frågan - men utan resul-
tat.

Kanske det går bättre nu, när
en samhällsbo sjålv motionerar
I dessutom med goda kontak-
ter in i nuvarande kommunled-
ning.

Hoppoms - för sakens skull.
Ocå-grannsamhällena Åsarp

och Kinnarp/Slutarp kan leva i
frid och fröjd som goda gran-
nar"' tl+l -il *a7

Samlingslista
i kyrkovalet

Tiil kyrkofullmäktigevalet i
Kinneveds församling harnu en
samlingslista med 17 kandidater
faststållts.

Listan har fö$ande utseende:
Sven Andersson, Lofsgården;
Berit Samuelsson, Slutarp;
Kurt Johansson, Västarp; Mar-
gareta Thor, Smediegården;
Birgit Andersson, Slutarp; Brita
Wilgotsson, Kinnarp; Elon Lars-
son, Kinnarp; Siw Bemerhag,
Kinnarp; Valdemar Svensson,
Slutarp; Torgny Johansson,
Alarp; Margareta Andersson,
Slutarp; Ulla-Britt Blomgren,
Slutarp; Alice Strandh, Axtorp;
Kerstin Eriksson, Slutarp; Bo
Johansson, Slutarp; Gun An-
dersson, Kinnarp; Stig Johans-
son, Kinnarp. fi?tt-io
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Cöranny
tröncl,,re I,

KIFISIF!
Kinnarp/Slutarps IF,

som har haft en tung
såsong i år och ramlat
ner i fotbollens division
VI, har gjort klart med
en ny tränare inför 1992.

Namnet år Göran
Olofsson, hemmahö-
rande i Falköping.

- En lösning som vi
tror våldigl mycket på,
säger Conny Kruus i
Kinnarp/Slutarp.

Bara några veckor efter
det att Kinnarp/Slutarp ram-
lade ner i sexan har laget allt-
så klart med en ny tränare.

- Skönt att det gick så fort.
Hoppas att Göran Olofssons
ankomst till klubben kan bli
den kick vi så vål behöver,
menar Conny Kruus.

Den, senaste säsongen har I

Göran varit fri från tränar-
uppdrag. Dessförinnan hade
han ungdomslag i IFK Falkö-
ping och före det var han se-
niortränare i Kättilstorps IK.

r TiIIIFK?
På spelarsidan har det än-

nu så länge inte hänt så myc-
ket i Kinnarp/Slutarp. Tom-
my Berglund har gått till Fal- '

köpings FK, men i övrigt är
{et ingen som ånnu har avise-
rat att han tänker lämna
klubben.

- Nej, men både Jörgen
Andersson och Owe Josefs-
son år aktuellaförIFK Falkö-
ping. Vi får väl se hur det
går, säger Conny Kruus.

Några direkta nYförvärv
jobbar inte KinnarP/SlutarP
på. Tanken år istållei att man
åkall satsa på sitt eget unga
och utvecklingsbara materi-
al.

o Råttmodell
- Vi tror att det åir rått

modell och det vet jag att
' även Göran Olofsson tyeker.

Dessutom iir det svårt för ett
lag som just har åkt ner i sex-
an att få några nyförvåirv, :

menar Kruus.

NåväI, med Göran Olofs-'
son som Pådrivare för det
unga manskaPet hoPPas
Kinnarp/SlutarP att sejouren
i division VI bara skall bli ett-
årig.t oLoF DARIUS

Görqn Olofsson, ng trönare i KinnarylSlutatps IF. (Foto:
Dan Nilsson).

PARHUS I KINNARP
Vi visar stora, rymliga lågenheter

om 3-4 rum och kök, med charmiga burspråk'

nAnoncEN :11 NOV' KL' 17 - 19

R Riksbyggen

!?:i'8åff.i,,.,
i <iftl



- Må.tjögriseri oeh sabotage au hela id,ön med, å,tensi.nning, att orökc- hush&Ilsrnaski,ner och skriiry i och kring å'tensin-
ni,ngscontainern hdr i Slutarp-Kinnarp, siiger Bengt Ahlfors. (Foto: Glenn Welander).

Falköpings kommuns enkla och
billiga återvinningssystem för av-
fall går inJe hem i Slutarp-Kin'
narp. Äte.rvinningscontainern
uppställd vid reningsverket fylls
inte alls som den ska med glas i
sitt fack, papper i sitt och så vidare.

- Nej hår tar någta sig för att

sabotera hela systemet med åter-
vinning genom att dumpa hur som
helst, hushållsavfall och skräp.
Höjden årju den som nu renoverat
sitt kök och vräkt de gamla köks-
maskinerna och annat runt contai-
nern. Rena miljögriseriet!

- Här ser ut som om vi måste

dra in servicen med återvinnings'
container. Det kan samhällsborna
i så fall "tacka" bland annat den
som renoverat köket för, säger
Bengt Ahlfors, avfallsingenjör på
gatukontoret.

-söd 74-
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g mötsteti,U
i lf.:innctr-- Slutctrp:
Id6n med återvinningi

:

SABOTERAS
Återvinningscontai-

nern för glas, plåt, plast
med mera placerad vid re-
ningsverket i Kinnarp-
Slutarp år den enda ikom-
munen som konsekvent
missköts av de kringboen-
de.

- Det år sorgligt! Hår
har vi ett fint systerir för
sophantering och återvin-
ning som saboteras av
några få. Hushållsavfall
bland glaset, trasmattor
där det ska ligga papper,
ja allt blandat hur som
helst.

- Nu iir måttet rågat! Vi får
allvarligt överväga att dra in
containern och slopa den här
servicen för Kinnarp-Slutarps
del, säger Bengt Ahlfors, av-
fallsingenjör på gatukontoret i
Falköping.

När åan tar med mig på en
inspektion vid containern ifråga
visar det sig att det inte är några
överdrifter det han berättat.

fyllt de olika facken med alle-
handa skräp, hushållsavfall som
luktar.

Qch runtomkring har en
Kinnarps- eller Slutarpsbo som
renoverat sitt kök kastat de
gamla köksmaskinerna, spis,
diskmaskin, gamla och ry.
mattstumpar, tapetbitar och en
massa annat skräp.

r Tackagirannen!
- Ny dammsugare har den

hri'r familjen också köpt, konsta-
terar Bengt Ahlfors. Blir det så
vi drar in containern så kan fol-
ket i samhället här bland annat
"tacka" denne sin granne för
den i fortsättningen uteblivna
servicen.

o Förnuftoch
disciplin

Falköpings omvittnat väl fun-
gerande, enkla och inte minst
billiga sophanteringssystem
med återvinning - bygger på
att folk sköter sig, använder för-
nuft och har lite disciplin. Det
vill säga att man läggär glas i

de ska ligga och hushållsavfall i
soptunnan. Annat byggavfall
och skrot ska tiil ÄV-centralen.
Det tycks trågra få här i Kinn-
arp-Slutarp inte förstå - eller
inte- bry sig om, säger Bengt
Ahlfors.

. Dyrareavgifter
Han betonar att det härvårds-

lösa beteeodet inte får sprida
sig.

- Nej, tvärtom måste de som
felar i dag börja sköta sig. An-
nars saboteras systemet. I vär-
sta.fall får vi lägga om till ett
dyrare återvinningssystem och
det kommer att kosta.

- Dyrare sophämtningsav-
gifter alltså?

- Javisst! Det blir det. Vem
vill ha det när det nu är så en-
kelt att slippa det genom att läg-
ga sopor och avfall på rätt ställe.
I Kinnarp-Slutarp åir risken stor
att servicen med återvinnings-
container snart är ett minne
blott.

Då kan ni tacka bland annat
han som renoverat köket.

- Miljögnsert., att sldnga bohag, gamla spisar och hush&Ilsaofall i och rant omkring
&tertinningscontai,nern. Det. saboterar hela id,ön med &teruinning. Den hiir &tertsinnings-
containern f&r ai alhsarligt öuerttiiga att dra in, siiger aufallsingenjör Bengt Ahlfors.
(Foto: Glenn W elonder).
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