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Stålla Sig till KinnafpS
AB:S efbjUdande O- ätt
L----^
^- ^-^JL^rr:
Kinnbygga en
sporthall i u!--

arp/Slutarp.

"l**l"l"ltr*;;,

Den som väntat på

rvrsqrvr'
förgåves.
rFörst
ursl rtold
nästa 4
år _
Yru januari_
J4!udr- vid
väntas kommunföredrogs i beredning sammanträdet
Ddru'4trrdusrYdrESÄurru'urtrlatsdrrersuruts')ruersuu'ts'
Frågan

ravlan år r.-ri* r-i--i}i
klar. iI
inte helt ir..
::-:".1
rrer ar i:-n-efe5
mer rråga om en .'pp-

;äfu;;å:ä,.
beslut är

i"t" .ii

I
I
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just med anledning

Grötrestoch
smultronstållen

blir det på lördag kväll i Centrumkyrkan med samling runt
dukade bord. Josef Jacobsson
visar diabilder och beråttar om

fl:"il:[1"fl5#åt'::;.'"ä::

Johansson på

|

f"okitdsgården |
anlitat Liliane och Jonny Bood I
sina smultronställen. Tre flickor från Karlstad. Nu kunde inte
medverkarmedsåmgochpastor Jonny medverka p.g.a. sjukHolm har en avslutande andakt. dom utan han ersattes av Gun.

Hembygdsafton

nar Bertilsson kom i 20 år

fattades
F.tt, .men något beslut

Klart ljus
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Nu är elljusspåret metlan
Slutarp o"L Kittt"rp..helt
klart äch de två samhällena
ii* .t,, sammanbundna även
på motionssidan. Spåret

|
|
|
från Skogsvägen
| "t.ä"k". sig-till
Liskängen i
I i Slutarpoch HELA
stråckan
I Kinnarp
| har nu

belYsning' Intresse-

Du är vålkommen när det
passar dig under dagen
menju tidigare du kommer

lt+å:iå"yi:i-1+":lllåi;Jiå1il.":?:llåili:
sptuTt ia.'ro.ui rångaval| T"?j"rtotlt_._oY|ommer
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ldestomerllnnsdet.
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Kyrkans Ungdom
Ungdom
pastorat
|I Kinneveds påstorat

|
|
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I I
|

len,Fastarpsområdetochdet
går bra att "stiga på'l utefter
sträckan, som är totalt 3,2 ki
lometer.

Vårt fina motionsspår har nu förliingts till Kinnarp.
Vi vill framföra vårt tack till

ac-

kompanjerat Harry Brandelius.
Sånger-av Evert Taube varva-

KTI\NARPS AB

blir det i kväll i Liden, Slutarp.
"Sven i Lofsgården" medvei-'lesmed-flerakåndaochokända
kar med kåsåri. Arrangör år sånger' Liliane berättade att de
Kinneveds Hembygdsföräning.

som gjort projelcet möjligt att genomföra.

il;l3:lffirä::å: iTl":j:

Frökinds SPF'förening kt; 1?:.tbqtrnarlemmetsjord
därhemma var
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I dis, fik"
fOrsaljning.
| försåljning.
|
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Dessutom har vi tipsproI p..",rtotri
| ;;;;menad ;;r.,--"*r--"r.i.rii.;_
och ett "loppis"- I
| bord.
;ä
|

-

I

damerfrånp.*r"-å"iå.",iill |
en stod föi serveringen. Soir I
underhållning hade Maj-Britt

ansvars-

ilffiH:äilt"årä:Tåffi

NLeot besrut är inte au
av allt att döma har frågan inte
beretts fär.diqt ännu och avtals-

öiroår,irifl,

fiasta ga.rg sporthallsbygget

och

-

till

påFrökindsgårdån. Personalen

Täck även till FEAB
alla som arbetat med spåret"

F rö kind s intre s sefii re nin g

o Kinnarp/Slutarp
Syauktion
gav15.275kr
Kinneveds rödakorskrets har

hälit syauktion i Kinneveds församlingshem med god tillslutning. Många vackra handar-

beten och slöjdalster fanns till

försaljning. Kvälen inleddes
med kalfeservering varefter Eli-

sabet Henriksson underhöll

med fin musik och roliga vaggvisor.
Auktionen under roparen
Håkan Arnessons skickliga led-

*tfåbördffii;fl6 8ö*eiruffi .$gg; r

ning inbringade tillsammans
med lotterierna L5.275 kronor,

Hela summan går till Röda korsets hjalpverksamhet för nöd-

lidande. Kretsen bidrager och
skickar 5.5(X) kronor till Röda
korsets riksinsamling,

fq;-.tt-

iT

Kinneveds Hembygdsförening.
Hembygdsafton 19/11 f9.00 Li-

den Slutarp

(gammalstugan).

Sven Andersson, Lofsgården
kåserar. Nybakat bröd,. risgrynsgröt seryeras. Välkomna!

o Kinnarp/Sl

Inget beslut orn hall
I

måndags hade byggnads-

nämndens arbetsutskott uppe
frågan om bygglov för den planerade sporthallen i Kinnarp/
Slutarp. Arbetsutskottet skulle
säga ja eller nej till hallen men
något beslut blev det inte: det
saknades ett utlåtande från vrkesinspektionen.

Det blir nu istållet byggnads-

nämnden som kommer att ta
upp hallfrågan vid sitt sammanträde på nobeldagen den l0 december. Vad de kommer att säga då återstår att se men nämnden föreslås säga ja, och ännu
har inga protester emot hörts.

Tr

öf a ek et s omb u d,smo;n :

Kinnarp s avyäger b e slu[.
med fel vikter isLåled'^

.13

Trå-facket och Kinn-

arpsledningen år fortfarande i otakt beträffande
företagets ensidiga beslut
om uppsågning av ib anställda i produktionen efter varslet i oktober.

Bernt Karlsson, ombudsman i avd. 16 S. Skaraborg, bemöter personalchefen Rosie Petterssons
motivering till beslutet.

Det är ett vål awägt
beslut i samråd med chefer och arbetsledafe, me-

-

nade hon.
- Det hade varit båttre

öm

Kinnarpsledningen
sökt samförstånd med de

anstäIldas valda represen-

tanter. Det är den lokala
klubben som år "facket"
på arbetsplatsen, inte vi
och inte L0, såger Bernt
Karlsson.

I den awågning som Kinnarps giort inför uppsägningen
av de 55 har'företaget lagt fel
vikter i vågskäen, menar han.
Situationen har varit helt ny för
det S0-åriga företaget och ova-

nan att hantera problem av den
här typen kan ha spelat en stor

roll.

o Sturskmotbasen?
Bernt Karlsson har granskat
uppsägningslistan och ger ex-

empel på motiveringar som
företaget giort för att frångå turordningen. Skälen för uppsåg-

ning :irr i flera fall tvivelaktiga
och en viss risk finns att man
låtit samarbetssvå,righeter spela

en stor roll. Personkemi eller
om arbetstagaren vågar .vara
obstinat mot basen ska inte in-

verka och medföra awikelse
från turordningen.

Han säger vidare att Kinnarpsledningen tagit upp faktorer som inte har:att gör.a med
arbetsbristen i sig. Uppenbar
misskötsel och orimligt stor frånvaro kan vara sakliga skiil för
uppsägning och man kunde ha
giort något åt saken i så fall tidigare.

o Kompetent
klubbledning
- Det råder förvirring

ute
bland folk om Kinnarps-uppsägningarna och om fackets stållningstagande. Verkstadsklub-

bens ledning på Kinnarps år
kompetent och har vårt och förbundets fulla förtroende, såger

Bernt Karlsson.
Han säger också att fackklub-

ben har rätt när man vill för.
handla utifrån anstältringslistan

och att man aldrig skulle neka
avsteg om skäl för sådana anses
föreligga.
- Facket har inte något intresse av att åventyra produktionen, säger Bernt Karlsson.

r Börjadeifelånde

Kinnarps har börjat i fel
ände, säger han och ger flera
exempel, bl a följande:
- Företaget har frångått turordningen för t.ex. en anställd
som har problem med handlederna och med anledning av
detta hög frånvaro. Personen

-

anses då mindre flexibel och
svår att omplacera. Dessa faktorer gör att personens kompe-

,tt*;

Företaget har logt fel aikter i oågslc.&len, siiger Triif,ackets
ornbudsm.an Benfi Karlsson tifU fUhandlergaiw eå,

Kinrwtps.

na startades för att underlåtta

Kommer inte faek och företag

och motivera deras återgång i överens lokalt går tvisten vidare
arbetet. Arbetsledare och che- till centrala förhandlingar melfer har utbildats i att hantera lan förbunden på arbetstagar-

missbruksproblem.

resp. arbetsgivarsidan.

Kinnarps har företagshälsovård och tillsammans med ar-

ens där heller avgörs Kinn-

betsplatsprogrammet borde
företaget haft möjlighet att hjälpa ovannämnda person med
handledsproblem.

r

Utrensning

Bernt Karlsson har en rad

Lyckas man inte komma över-

arpsfallet av Arbetsdomstolen.

r

Mångamårdåligl

Många av de uppsagda
Kinnarpsanställda mår mycket
dåligt och kånner sig illa be-

-

andra typexempel bland upp- handlade. Jag har dagligen telesägningarna, som skett enligt fonsamtal från flera av dem, säföretagets eget beslut. Han sä- .'ger Bernt Karlsson.
ger att han högaktar företaget
De som fick erbjudandet att
för att man i det längsta forsökt genast lämna företaget med bihålla kvar sin personal, men att
behållen lön har enligt Bernt

det lowärda

arbetsplatspro-

grammet måste ha misslyckats.
- Det Kinnarps nu har gjort
år att man rensat ut det som
betraktas som CJaget. I nästa
omgång kbmmer man att välja

Karlsson inte uppfattat detta
som en positiv gest av företaget.

- Om Kinnarps har gjort detta av.omtanke så har man handlat psykolgiskt förkastligt.

De

uppsagda har sagt till mig att de

dehrngen

o KinnarP
/SlutarP

r

o

Misslyckades
ambitiöstprogram?

25

miljoner kronor på ett abitiöst

utbildningsprogram

Perso-

nalen. Företaget har inte betalat

samlades ett gång IOGT-medlemmar i NBVlokalen i Kinnarp för möte. Vid förhandlingartrr to* uPPtog raPPorter och
inbiudan till kurser å Hellidens
o"h A*.r.ll" folkhögskolor dis-

kuterades även anordnandet av
en luciafest. Studieledaren talade om att två cirklar i Porslinsmålning startat och en cirkel om

för

allt själv utan Arbetslivsfonden
har låimnat bidrag med 7,2 milio-

ner kronor. I detta program
finns bl a arbetsplatsprogttlm
och rehabilitering. En "Må Bät!:

.

re Grupp" för långtidssjukskriv-

med brutet gevär" kommer att
starta inom kort.
Johansson
som var värdpar för mätet hade
pvntat lokalen vacket med
tiont-o" och tius samt bjöd På

stund kring miljöfrågorna.
Nästa mötestema kornmer att
behandla droger och dess verk-

stort.

Karlsson inte rqia. Säkert iir att
det blir högt och en icke obetydlig allmän del krävs för denfackliga organisationen för brott mot
lagar och avtal.

upp och hjälpa till med allt det
stöd krisgruppen kan behöva,
slutar Bernt Karlsson.

söndagseftermiddagen

i

IOGT-

Efter förhandlingar

visade

samlades medlemmar

i

Kinneved i
NBV-salen kring temat "Dro-

NTO foreningen

torsdag 3 dec. kl. 18.30
Lotterier, servering,
inl. andakt.
GÄVOR, gärna paket,
mottages tacksanit.
HJÄLP OSS ATT HJÄLPA
Klnnarps kyrkt. sYförenlng

mötet, det diskuterades även en

o Krisgrupp
Behovet av en krisgruPP är

- Initiativet måste komma
från de uppsagda sjålva. Först

På

FÖRSÄLJNING

smörgåsar och småbröd. Lennart Sandberg visade ett Par
vackra och lärorika filmer om
natur och miljö som var tema för

utrrl rur o9! ruPPa

är helt
klart, men nivån vill Bernt
skadeståndsanspråk

*lntz.

till var

hiirligl eftermiddagskaffe med

handling som man talat somtidigare. Att man kommer att resa

Droger-tema
hos IOGT-NTO

VÄLKOMiIEN

Lilian och Egon

u

i ögonen. Betalas lön ut till dem,
vill de också utföra ett arbete.

då kan vi

i

avdelningen ställa

ULLA NORDMARK

o KinnarP/SlutarP

Kinneveds
Församlingshem

Vilhelm Mobergs bok "Soldat

lld uul

Skadeståndskrav

Verkstadsklubben förbereder fortfarande den tvisteför-

Kinnarps har lagt ner drygt

IOGT-NTO-möte
På söndagseftermiddagen

ningar.

A-laget, nar KonJunKturen vander.

ocn

sägs upp.

gerna"

Lennart Sandberg en videofilm
som presenterade ordföranden
på riksplanet Kjell E Johansson
och hans arbete inom orden.
Efter en kaffepaus framförde
Märta Sandberg en liten en.

,s.

mansteater

i $rra delar, vilka

belyste alkohol, droger och tab-

lettmissbruket och dess vårkningar. Hon visade åven en
mycket upplysande film om be-

Inget beslutgUq hall
r måndags.hade byggnads-

o"rl;i1r'^I'r;*lletbyggnadsnämnden som kommåi1tt t"

nämndens arbetsutskott uppe
frågan om bygglov för den plaupp hallfrågan vid sitt sammannerade sporthallen i Kinnarp/ träde på nobeldagen den l0 deSlutarp. Arbetsutskottet skulle cember. Vad de kommer att säsäga ja eller nej till hallen men
ga då återstår att se men nämnnågot beslut blev det inte: det
den föreslås säga ja, och ånnu
saknades ett utlåtande från vrhar inga protester emot hörts.
kesinspektionen.

roendeframkallande mediciner
som läkarna skriver ut mot oro,

värk och sömnlöshet.
Det är mycket viktigt för föreningsmedlemmarna med dessa upplysningar då man många

Hembygdsafton
Kinneveds Hembygdsförening har för tredje året i följd
haft en hembygdsafton i "gammelstugan" på Liden i Slutarp,

-

i Lofsgå,rden
svarade för kvållens underhållning med att berätta egtra historier och låsa ur böcker av GunSven Andersson

nar Falkås och Pålle Näver.
Besökarna, uppgående till ett

50-tal, lät sig vål samma av hem-

bakat bröd och risgrynsgröt.
Kvällen avslutades med kaffe.
varefter föreningens ordförande Rune Lennartsson tackade
gårdens vårdfolk Gun-Britt och
Leif Filipsson.*Han framförde
även föreningens tack till Sven
Andersson och till den kommitt6
som stått för bakning och servering.

gånger ställs inför frågor om
drogmissbruket och dess katastrofala verkningar.

KLUBBOVERALL

Utprovning av vår nya klubboverall för alla medlemmar.

Kinnemo ons.2tl?kl. 1E.00 - 21.fi)
lör. 5/12k1. 10.00 - 13.00.
Ar du frirhindrad att komma någon

och .44*r.o,\S

av dessa tider, ring då Kinnemo
under ovanstående tid. Tel. 0515 - 334 05

Grötfest

i Centrumkyrkan
under den gångna helgen. Fes_
ten började med samling runt
de dukade borden då per Moenhar det varit

svar om iårnvå$sköp

Några av lantbiuxarna nar r
dag också satt stängsel på banvallen, och låter korna gå över
till betesmarkei på andra sidan.
Det är en möjlighet som de inte
vill bli av med, och är villiga att
sjålva köpa marken.
' - Det råder delade meningar
om hur man ska gå tillväga. Vi
vill naturligtvis också kunna utnyttja banan, konstaterar Luttras LRF-ordförande Börje Ax
som deltog vid mötet.
Några lösningar eller beslut
togs inte under mötet. Frågan
om hur Ulricehamnsbanan ska
anvåndäs i framtiden återstår
därför att lösas.

Falköpings kommun nan (Luttra, Kinneved-Vårkumla, Norra Redväg) hade
planerar att köpa den kallats
för att få besked om vad

gamla Ulricehamnsbanan
av SJ, för att om möjligt

som kommer att hånda.

Kommunen förhandlar om
göra om jårnvägen till att- köpa marken. Vad vi ska

cykelbana mel- göra med den, om det blir någon
lan Äsarp och Falköping. cykelväg eller inte, finns inga
på, var det besked
Det är planer som oroar beslut
Svardn kunde ge,
en del markåigäre utmed
banan. Det stod ktart vid
o Stångsel
gång^- och

ett

informationsmöte

förra veckan.

i

Det var fastighetschefen Bertil Svar6n som kallat till möte

De frågor som oroar bönderna mest, men som kommunen

ännu inte löst, är vem ska ha
ansvaret för stängslen utmed

banan. SJ har tidigare ansyarat
för det, men det är osäkert hur
angående markköpet. Representanter från de berörda 1 kommunen.korRmer att göra.
LRF-avdelningarna utmed ba- |

'F

sjö hälsade vålkommen. Helena

och Sofia Wernmyr, Kinnarp

och Jennifer från Holsbybrunn,
sjöng flera sånger tillsammans.
!e$an var det dags att avnjuta

läckerheterna i form av risgrynsgröt, smörgås, kaffe och
kaka. Per hade en trevlig lek

där deltagarna vid de olikJbor_
den tävlade. Efter mat och lek
var det dags för Josef Jacobs_
son, Äsarp att visa sina vackra
bilder. Underbara vyer från

naturen. Kvällen

avslutades
med sång och en andakt av pas-

tor Holm.

,l

Ett a iil fung er and,e Pcr s tor at
-

Det år mycket, men

roligt. Så sammanfattar

lyrkoherden i Kinnewed
Ingemar Bruto, sina första tre månader i pastoratet. Han trivs med Kinnevedsborna och sina närmaste medarbetare. Det
är ett väl fungerande arbetslag. De kyrkliga aktiviteterna år många i pastoratet, som av traditionen år kyrksamt.
Det är ofta välbesatt i
lryrkbänkarna i de olika
tjänsterna
FT har tittat lite närmare på Kinneved och träffat
flera av kyrkoherdens
medarbetare.

sid 2s - 3r
F iir s amlin

g s as s i

st ent

Marie Barrljung

en

tillsam-

mans med banrtimmebarnen Linda Siloand,er och
E rnil An der s sbn. ( F oto : D

an

Nilsson). i?gi,"i&-Oå

Bud på sporthallen
Det ser ut som om Falköpings
kommun och Kinnarps AB ska

kunna komma överens om
sporthallsbygget i Kinnarp/Slutarp inom kort.

För en tid sedan träffades
man och Kinnarps fick då ett,
bud av kommunen som säger ja
till att hyra hallen. Företaget har
erbjudit sig att bygga den.

Kulturhos IOGT
IOGT-NTO föreningen i Kinneved hade vid sitt möte i söndags ett mycket trevligt kulturprogram.
Efter sårng och förhandlingar
visades en videofrlm där dåvarande kulturminister Bengt Göransson talade om olika kulturverksamheter som kan bedrivas

-

Vi har lagt ett bud, och nu

återstå'r att förhandla om hyrans

nivå och låimgd, säger kommundirektör Håkan Kj ellberg.
Om bara förhandlingarna är
klara, kommer hallfrågan att tas
upp av kommunfullmåktige i januari. Säger fullmåktige ja kan

nadsnämnden sammanträder.
De handlingaroch ritningar som

Kinnarps låmnat in har förordats av kommunens tjänsteman,

inom

föreningsverksamheten.

och för sig kultur och all för-

Framför allt far vi inte glömma

eningsverksamhet inramas där-

sången på våra möten, då vi har

en firi och rikhaitig sångbok.
Han ansåg att det slarvas mycket med detta i våra föreningar,
[ksom även anvåndandet av lyrik och teater som ger många

berikande och trevliga program, Men våra möten ärr ju i

Torsdagar och fredagar 13-18
Te{ilinCwfd'

i dag, då bygg-

och inget talar för att nämnden
sätter sig emot ett bygge.

igång
snabbt, då Kinnarps redan står

fOr3aljning av Damklänningar, Blusar,'Kiolar, Tunikor,

lGnncrps

modligen att få

hallbygget komma

DIREKTTRffi
Långvästar

i startblocken.
Bygglov kommer man för-

för i den kulturella verksamheten. Efter en stunds diskussion serverade Ansy och- Birgit

kaffe med lussebulle och kakor.
Kerstin Gustavsson beråttade
om gamlajulseder och läste några vackra juldikter av Nils Ferlin, Elsa Beskow med flera och
mötet avslutades med allsång.

Bil och rvrlto" i SlutarP
utsattes för inbrott natten

till

tisdagen. På verkstads'
kontoret stals en växelkassa
samt frimårken. I verksta'

den försvann en del verktYg

i butiken bl.a. cigarct'
ter. Inventering Pågår.

och
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i Kinneve

f)et är mycket)men, rolist!

-

Det år tisdag eftermid-dag en grå regnig decemberdag. En stor del av arbetslaget i Kinneveds pastorat är samlat i prästgårdens bottenvåning.
Det doftar nybryggt kaffe.
Ann-Britt har hittat det
hon ska på dataskiirmen.
Elisabet väntar på några
glada musikanter, Marie

sikundervisningen har Elisabet
undervisning för dem som är
intresserade av kyrkomusik.
Hon har en orgelelev ochtio som
spelar piano.
- Jag ser fram emot att få en
sångelev också.
Hon har fullt upp i sin heltids-

tjänst och bor numera på sin
arbetsplats, vilket ger,många
fördelar.

o

tittar på klockan (snart

hemmet) och Elon ser
fram emot eftermiddagsfikat.

Dörrn slås upp och in dyker
herden sjålv, Ingemar Bruto,
som varit på förrättning.
fem minuter sen.

lir bara

I det nära Kinnevedslaget
saknas för dagen Assar Karlsson. Han är arbetsledare och är
den här dagen på kursutflykt.

Det är egentligen inget speciellt med den hår eftermiddagen.
Det kunde varit vilken eftermiddag som helst i veckan. Pråstgården har blivit en mötesplats
för olika medarbetare i kvrkan.
- Det är bara Ann-Britt som
är hår förjämnan. Vi andra dyker in lite då och då. Fikar tillsarnm€rns och pratar kring våra

olika arbetsuppgifter.

Det

kåinns jättebra och vi har det
trivsamt tillsammans.
Det säger nye kyrkoherden i

Kinneved, Ingemar Bruto, som
nu eftertre månaderi pastoratet
känner sig hemma,

o Kyrksamheten
Samtidigt som vi vet att kyrksamheten på många håll avtar
och man diskuterar att riva kyrkor, så kan Kinneved peka på

Elon och Assar

Elon Larsson vaktar Församlingshemmet och dessutom är
han den jämte Ann-Britt som
kan datatekniken. I Elons arbetsuppgifter ingår också vaktmåsteri i Vårkumla kyrka. Där
har han varit i nio år efter att
tidigare jobbat i såväl Kinneveds som Slöta kyrka.

kommer tthennestt ungdomar till Församlings-

o Mycket, menroligt
Herden själv har inte suttit

helt tyst under tiden vi samtalat

med medarbetarna. Det vore

inte Ingemar Bruto likt.

-

- Det finns ett stort intresse i Kinneoed. för kgrleans olika aktiuiteter. Det söger kyrkoherile Ingemar Brrto, s@n tilltriidde sin tjiinst i Kinneoed, för tre månader sed,an. (foto:
Lo CaidahD.
åir myckel glädjande och insprra av de tidigare uppgifterna
o Viktigroll
rerande att verka här ute. Det
(personbevis m.m) skörer nu1990
kqn Elisabet till Kinnesäger Ingemar också
mera den lokala skattemyndigved. Hennes roll är viktig i gudsDet är Ann-Britt som bjuder
heten.
tjänsten. Som musikledare har
oss att stiga in i prästgården.
Ann-Britt har jobbat i tio år hon också hand om kyrko- och
Hon är kanslist och pastoratspå kyrkans expedition och till- barnkör. Det tycker hon om.
kassör, Hon plockar frarn Jotrådde sin tjänst i Kinneved näsMen hon har inget emot att fler
hansson i''församlingsregistret.
Det går snabbt med datans

tan samtidigt som den sedan
sensommaren pensionerade

engagerar sig i den kyrkligal
sången. Kyrkokören har blivit

Detärmycket, menroligt.

Det är en bra sammanfattning
av vad Ingemar tycker om sin
tremånaderstid i Kinneved. To-

nen är hjärtlig arbetskamraterna emellan. Ingemar är inte sen
att ge beröm till dem som sitter

vid kaffebordet, till dem

'som

jobbar med olika funktioner i
kyrkan. Han känner en trygghet i många av dem. Jag förstår
att han känner den kanske starkast hos Carl-Arne. Han nämner hans namn flera gånger.

' ltjltp. Hon har ordning och reda
åinstbesökarsiffror.
Uno Mårtensson.
- Det finns ett grundmurat knng sig. Vi tittar in i arkiven , kyrkoherden
Ann-Britts uppgifter sköttes
I
intresse. för kyrkan och det
dopoch begravnings_
tidigare av prästen. Han var sin
kyrkliga arbetet i Kinneved. Det ri PPTd
Docl(er och mycket annat. Någ_
I egen expeditionskontorist och
fi na gudstj

handlade bl. a. folkbokföringen.

o Uppåtpå

I

ungdomssidan
Barn- och ungdomsverksam_
heten i Kinneved är uppåt. g0
, barn och ungdomar finns i de

Ingemar är säkerligen inte
särskilt annorlunda än många

en damkör, åven om Sven i

Lofsgårn då och då hoppar in
om han får med sig någon ytterligare på den manliga sidan.
- Kyrkokören.är en mycket
fin och duktig kör, men det vore
roligt om vi kan bli ändå fler.
Inom iamen för den fria mu-

I
I

andra präster i Svenska kvrkan.
Han lever som vi andia Johari- och Svensson-söner. Kollar på TV, handlar med Sallv
på torget och går på fotbol på

Odenplan. Där!ör

tol|": , h1l

olika grupperna från 4 till 1? år.,
Marie Barrljung är församlings_
assistent. Hon har gått ekono_
misk linje och varit hjälpledare
innan hon fick jobbet som assi_
1
stent.

I

I

Mycketavhennesvardagbe_

står av lekai, pyssel, och sång.
Inte minst nu inför julhögtider_
na. Det ska övas till lucia och
r jul.
Allvarsstunder finns natur_
j lgtvis med i bilden. Barnens
/ bibel år ett "redskap". Andakt

l och

"samtals-resonemang"

finns också med i den verksamhet som hålls i Församlingshemmet.
- Ibland känner vi att det blir
r för trångt i lokalerna och vi sak-

Hiir hittar ni ofto Elisabet Henriksson. Vid kgrlannn-

mets orgel. (Foto: Dan Nilsson).

nar några rum att vara i.

o Kantori
övervåningen
Församlingens unga kantor bor
med sin mari i prästgårdens

övervåning. Elisabet Henriks-

i en pråstgård. Pappan är prästen Anders
son är hemmastadd

Hammar

i

Varnhem. Han.har

många strängar på sin lyra och

har fått många utblickar som
sjömanspräst och i FN:s tjänst.
Elisabet har alltid levt med

.

och i kyrkan. Det är en naturlig
del av henne. Hon lärde sig tidigt att spela piano och sen kom

orgeln in

i bilden. Efter tre år

på gymnasiets humanistiska linje, föll det sig därför inte onatur-

Ann-Britt Karlsson sbter pastorserpeditionen och tlll
uWgift hör ocl<s& att sköta pastoratets qffiirer sorn

hennes

kassör. Kgrlaherden kollar
Don Nilsson).

i

en au arkiuböckerna. (Foto:

ligt att hon hamnade på stiftets
folkhögskola i Hjo, där hon efter

tre år tog kyrkokantorexamen.
Den blivande maken Håkan

kom här in i bilden (han är kan-

:'i

tor med tjänst i Falbygdskyr-

rkor).''

i?f+!

i'\''

nrn

Församlingshemmets Daktolrlöstore Elon Larsson
flgttar om
(Foto:
Nilsson).
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"Nyan Frökindsgården:
M,a,rtin, togförsta sp adtaget
Geirdinshop
TÄNKER DU BYGGA
eIIET REPARERA?
Tänker du bygga nytt eller reparera, kanske ny brädfodring eller
nytt köksinrede eller bara byta
en dörr eller ett fönster

Ring 0515-332 52
Anders Anderssons

Byggnadsfima
Slutarp
Välgjort arbete. Låga priser.

Bertil Johansson, Frökindsgå,rden ser på. ndr Martin Daai.dsson tar första spadtaget.
Paraplgh&llare d,r Christer Ask fr&n Dahls Bggg AB. Dessutorn meduerl<ar socialniimnd"ens-ordf Kjell Gustafsson och fastighetsnöm,ndens ordf Roland Andersson som uöIkomsthcilsade. Ejter "spadtaget" oar det skönt att komma i uiirrnen och driclca kaffe med
Fröklndsg&rd,ens specialitet, "Frökindsbakelse". (foto: Josef Jocobsson).

Martin Davidsson re- kommer så småningom att fin- Även köket skall renoveras
presenterade i tisdags nas rum med kokmöjligheter till en modern standard.
och egen handikappanpassad
Projektledare är Bo Nilsson
pensionärerna på Frö- toalett.
Med denna ombyggnad
kindsgården och tog så det
första spadtaget på ombyggnaden som skall ge
de inneboende en båttre
bostadsstandard.

Man börjar med att bygga om
den vänstra flygeln och i denna

som beråknas vara färdig i oktober nästa år så minskas antalet

rum, men detta kompenseras i
och med att Alvershus i Åsarp
har kommit till och att där finns

de utrymmen som..behövs för
de äldre.

från Socialkontoret och hand-

läggare Jab Aur6n från Fastighetskontoret. Generalentreprenör är Dahls Bygg AB i Falköping.
JOSE-F JACOBSSON
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Forts från föreg sid
också i sin predikan TEXTEN

TIDEN.

I

o Möjligen

tigt för Ingemar. Samtalen före

annorlunda...

lärare. Han fick en vana att
framträda fritt, men inte oförberedd, som talare.

- Oter huvud trorjag att det
är en fördel i yrket som pråst

att ha erfarenhet av livet i övrigt. Tiden som lärare lärde mig
mycket. Jag skrev inte igenom
varje lektion, men jag tänkte
igenom den. På många sätt är
det en fördel att ha gjort nåt
annat - det talas inte samma
språk i lärarrummet som i sakristian. Det talas inte heller
s€unma språk på en byggarbetsplats. Jag har ju också job-

bat som rörmokare...
Det var ingen slump att Ingemar blev präst, även om det
fannspåverkan "utifrån" - från
de församlingsbor där han verkade först som lekman och sen
som veniat.

och

Sven Danell, som "ådrog" Ingemar venia.
Och sen var det många som
påverkade honom till - att utifrån sin grund-folkskolelärarexamen - läsa vidare. Inifrå,n
påverkade han sig sjålv också;
att få veta mera om saker och
ting. Distansläsning ledde småningom - han hadeju sin grund

lärarstudier

men.

påskdag

Han känner att han inte räcker till. Ibtand.
- Sånt som borde vara siälv-

gående för mig, är det inte ä;då.

Och då menar Ingemar de

sjukbesök i olika sammanhang
som han kånner att han försum-maf,
. Hans roll i Falköping är på
intet sätt utspelad. Han kännLr
att han inte räcker till i den ock-,
så.

o Sompredikant

Ingemar är 'ingen demonpredikant. De flesta gånger väl-

han bort predikstolen och

står i kyrkgången och predikar.

-

JagtycKerom attståikyrk-

gårigen, jag känner nårhet och
kan samtidigt röra mig lite fritt.
Predikstolen markerar ofta avstånd ochjag vill gärna ha ögonkontakt med dem som jag talar
till. Det är ju dessutom nu så bra

att en liten "mik" gör att jag

inifrån
Det var biskopen i Skara,

i

- till

- Ja!
o Varje söndag en

o Råekerintetill

jer

prästexa-

Han har inte ångrat valet.

Han älskar att predika, förmedIa trygghet och inte bara "riva

av" för att göra det enkelt för
sig.

Det finns mycket söm är vik-

hörs.
I Kinneveds kyrka går det all-

deles utmärkt, men det finns
kyrkorum där predikstolen ger
samma närhet som att stå i gången.

r

Textenitiden

Att tolka texten i tiden

Jo!

Disträ med andra ord.

parter".

Möjligen är han annorlunda
så tillvida att han inte skriver
manus till det han ska säga i sin
predikan i kyrkan. Kanske ligger det i hans bakgrund som

o Utifrån

-

begravning, barndop, vigsel,
Det är en trygghet för ,'båda

-

hur

gör Ingemar då? Jo, han studerar predikotexten för kommande söndag, en vecka "för tidigt"
innan han går till sängs.

Och sen under veckan registrerar han i sin "huvuddator"
hur det ska bli - han programmerar sig helt enkelt.
- Jag går ogårna bort på fest
en lördag kväll. Då vill jag tänka
igenom.

Tycker inte Sally att du är jobbig då?

Nu är det snart jul i Kinneved.

Julen är speciell. Det nickar
Ingemar instämmande i, men
hans favorit är PÄSKEN. Det
år högtiden med stort H.

- Fast egentligen ärju varje
söndag en påskdag.
- Måste vi tala så mycket om
mig? Kan vi inte berätta mer om
vad som ska hända framöver i
Kinneved. Våren. Samtalskväl-

ALLT TILL LÄGA PRISER

DECEMBERÖPPET

BRISMENE
URMAKAR'N

Månd-fred

Lördag
Lunch

?t lLg Btl.mcn.621 03 FrlköPlng
. iln 0ö1F530 60

9.OO-'l8.OO

9.00-12.00

13-14

vÄLKoililEr{t

Vl har öppet för dig:

ilÅND.-LöRD. e-20 söND, 11-

lar. Det ser jag fram emot, Det
finns ett behov av att prata av
sig. Det kan bli givande.
Det säger Ingemar. Och så
kommer vi båda på att vi har
glömt mycket av Kinneveds församlings verksamhet.

Konfirmanderna. Vilket härligt gäng! Alla glada pensionä-

rer.

Syföreningsträffar. För-

samlingskåren. Dagledigträffar.
Han vill inte att jag talar om

det. Sjukdomen

Parkinson.

Men visst påverkar den honom.

Han förtrånger den. Besegrar
den långa stunder. Men den
finns där. Vårken och stelheten,
oron att stå stilla mycket.

Nu kör han Kinneveds "race". Det är bra. Vi slipper kanske att riva kyrkan.
BÄSSE JOHANSSON
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Den ploneru,il,e sporthallens fasail mot öster.

: Att

kommunen
dröjer med ett beslut
innebär inte att hallbygget inte kan bli av.
Det finns ingen tidsgtåns för när ett sådant
beslut måste tas.

Det säger Anders

Svensson, fastighetsansvarig på Kinnarps
AB, angående planerna
på en sporthall i Kinnarp/Slutarp
Det var tidisare

i år sonf

erbjöd sig att bygga en sporthall i samhället, om kommunen tog på sig att sköta driften

av hallen. Företaget skulle
'*
stå för investeringen, värt
4,5-5 miljoner kronor.

Men kommunen har dröjt
med ett beslut i ärendet och
enligt de senaste uppgifterna
kommer frågan att behandlas
av kommunfullmäktige i Falköping tidigast i januari. Det

har fått.många att befara att
sporthallsbygget inte blir av
då det tidigare framstått som
om Kinnarps var tvungen att
sina investerings-

pengarna sira håmtas från en
investeringsfond och om man

inte gör det i år fryser dessa
inne.

- Så är det inte, säger alltså Anders Svensson. Vi kan
fortfarande bygga, även om
kommunen inte beslutat sig
förriur efter nyår.

Enligt Svensson ska Kinnarps och representanter från
kommunen träffas idag, och

diskutera ett avtal. Riktigt
vad avtalet innehåller återstår att se.

- Men Kinnarps

erbju-

dande om att bygga hallen

-ru;[t- tAnd j li.lfi'rl 4e:-
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Julklappstips!
INNEIl|FFTOB
DAM och HERR

VÄLKOMNA!

STUTANPS KUARN

att julhandla i vår vålfYllda
Just nu sälje-r- vi

''

Kvarngatan 2, Slutarp. Tel. 0515/331 03

JULHUS

Ui önslrat en god iul och gott nytt å1

-.39!r

rrvn"r

FöB 19:50

har kostat 39:50
Bordstabletter m. julmotiv'
Plast, st 5:50

"öNsxnn Äveru eru coD GRts ocH Gorr ruvn rboen"
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KINI{ARPS PRESE}IISH(IP

''KVARNA'" VI SER ISJUST PÄ TRRUITIOCru.
STEFAN och SÖREN
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önskar
KAFFE

En iulklanP lff hela

TAMItJElI

Kinnarps AB, Box 3060, 521 03 KINNARP

Braun
Plak Control'
Kommer åi

översln'ta

Telefon 0515-380
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Om gamla ting som beråttar skrev den fina poeten Mea i vår tidning här-

det utan att fråga

om lördagen.
Man kommer att tänka
på den dikten inför de två
gamla foton som Gustav
Johansson i Kulebacken,

nåirmare tankar och funderingar. Och samtidigl, helt säkert,

Ki4nary, presenterat för

I

na fråga

-

-

eller att hin-

efter tillvarons mål

och mening; det dagliga var nog

i sig och meningsfullt nog, utan
finna glädjen, tillfredsställelsen
och gemenskapen bakom allt

och dog i sitt Z6:e år 1952.

detsamma.

Det kan förvisso resas många
Iiknande äremiirnen över svenska famiger - både i stad och på

Så har det varit och förhopp-

är det så alltjämt

oss.

ningsvis

Mea satt och läste om gamla
tider och ting och upplevde hur

många svenska familjer - män,
kvinnor. barn och föräldrar som
i arbete, tro och tillförsikt byggl
vårt dagens Sverige.

plötsligl tillvaron förvandlades

för henne. Det gamla stod upp
för hennes levande klart

-

män-

niskor, händelser, det dagliga
hårda livet som i jordbrukets
1 och självhushållningens tider
I fotd" årets rytm och gång.
1 Förfäder, föräldrar, som satt
där med sitt hantverk, slöjdade
de dagliga tingen till husbehov,
spann och kardade, beredde li'
net - "för' linvävens skull" arbetade på åkern för att ur den
båirga dagens bröd och nödtorft.
"Göra rätt för sitt bröd - det var
en oskriven lag."

-o-

Det är två familjebilder Gustav Johansson presenterat för
oss- De visar den stora Johans-

sonska familjen

i

Svenstorp,
Kinneved. De är inte unika men
de har åndå en vidare räckvidd

ån .utöver det egna familjeal-

är en
svensk jordbrukarfamilj sådan
den fanns på vår landsbygd för
bumet. Vad de visar

-o-

...

i

landsbygd

i vårt

land. Det

h-är

exemplet är knappast enaståen_
de eller unikt. Andä år der varr
att visa frairu. ett äreminne över
en idoghet och ett arbete för att

-o-

klara tillvaron och det dagligt
nödvändiga. Och kanske just

Ida och Karl Johansson -

Gustavs och hans syskons föråldrar - kom 1914 från Mossebo

köpte gården Svenstorp. Efter

härigenom finna glädje, tillfredsställelse och mening i livet
- utan att nårmare fråea eller

några år, 1918, inköptes också
ett intilliggande lantställe åt den

Inte minst nu. i nuvarande
kårva och hårda tider kan det

i Jåla till Kinneved, där de in-

växande familjen, och småningom blev det också ny bostadsfastighet på Svenstorp.
I familjen föddes inom en

24-årsperiod tio barn: Gunhild

född 1908, Georg

1909, Gunnar

1910, Linn6a 1913,

Erik

1915,

Gustav 1918, Edit 1920, Greta
1926, Irene 1929, Ann-Mari 1932.
De fyra förstnåmnda födda i
Jäla, de övriga på Svenstorp,
Av de tio syskonen finns fem
fortfarande i livet, alla bosatta i
Falköpings kommun,

-o-

På Svenstorp byggdes inte
bara ny bostadsfastighet, där

ifrågasätta.

P& Soenstorp 7928. Frå,n aönster Linnöa, lda Johansson, Greta, Karl Johansson oiil
hiisten, p& hiisten Enk och Edii, pid hiisten till hÅger Georg och p& höstryggen Gustau.
I batcgntnd,en d,et bostadshus p& Soenstorp diir fem, at: familiens ba'rn fM'des,
mngom ngf ct-en tiden var inne
inte bara det dagliga hushållet
Men det mesta tycktes man
åt en stor fami$ utan också atf"'] prygCg &iri#oda enbärsdrichinna med - i en tillvaro diir
kan...
delta i arbetet på gården mellan
det
man inte slets
mjölkningen, att stäcka i slåtmångahanda men fick koncenOch trots allt, trots tio barn
trera sig på det enahanda och tern, att ta upp "mej" när skör- oclr hårt arbete genom åren blev
Att
karda
detiden
inne.
och
var
allena nödvändiga: det dagliga
det ett långt liv för Ida - -hon
spinna ullen från fåren som var födS.J885 och dog 97-årig
arbetet.
1.8"" .'"" också mycket jakt- fanns på gården, att efter.pota- 1982. Icke fullt lika långt för
I

l

intreSserad, även det hann han
med, säger Gustav. Ett intresse

tisupptagningen riva potatis och

bereda potatismjöI. Och små-

maken Karl

-

han var född 18?6

vara betydelsefullt med det exemplet. Och samtidigt ha klart
för oss: det v a r utan all tvekan
och tvivel hårdare förr; förhållandena går inte att jämföra då utan allt det där som vi har
till hands och hjälp i dag och
betraktar som oundgäågligt och
självklart.

' I

arbete.

i tro och tillförsikt

och i glädje över att lyckas över-

vann man svårigheterna. Förhoppningsvis ska det kunna ske
ån en gång - och många gång-

er.

yrrtsDLa usuurrE,rrr

-utll

ske två, tre. Och bakom anar
man det hårda arbetet, det dagIiga slitet på gård och På åker

des 1932. Där nyodlades också
stora arealer genom röjning och

till min äldste bror Georg'

van och redlighet för att klara
tillvaron och förmodligen göra

primitiva förhållanden' säger

en mallsiilqel'

ssu4!

EII

och äng men också all idog strå-

stenarbeten.

- Det var hårt jobb

under

Gustav.

tvl

v!!:rs

vvrrE!

--

Ffiökind,sSPf

Och medan Karl knogade på
äng och åker, i ladugård oeh
med byggnadsarbete gällde det
för lda, maka, mor och husmor,

biöd, på julh,,rnfd
I veckan träffades ett
60-tal av Frökinds 70

med sång och Lennart Karls_
diabildspro_

"o" "irå-au-ett
SPF-pensionårer på grarh
med naturbilder'och
Frökindsgården där motiv från bygden.
Aina Sänd hade arrangerat
man hade dukat upp ett
-mlä
di_gnande jurbord;åI:?:"":1*T:fl Tfi$",,"å;
alla de låckerheter som .;h-;t;";; borttillvänner
-bekan"ta.
dårtill hörer.
och
En av dqssa

När man låtit sig väl smaka pryder nu FT:s redaktion Lch
julskinka, sillsallad, röd- ger julstämning där i allt tid_
kå1, bruna bönor, julost och ningsjåktet.
mycket
gott bjöds det
Under kvållen pålyste ord_
-aryrgt
av_

på. underhållning av för- föranden Margit Andersson
medlemmar. en tyst minut tiil minne av

eningens egna

Nilsen,

Lydia

Sand6n, (ledde också

all_

sång);'Lerinart Karlsson oeh
Ingrid Stefanusson underhöll

Allan Johansson en av föreningeris medlemmar som

gått bort under året.
:I- RUNE LINDBLAD

1934. I försto raÅ,en ld,a och Korl Johonsson och mcllun ilem Greta
,rrea öngsta farnitjbmedlertunlen Ann-Motl framfö_r si,g somt Gunhild och lrene. Andra
raÅcn: Bfi,k, Gun r,ar, Georg, Linnöa, Gu'stao och Edit.

Fomiljen Johanssqn

söuolosAuKfloN

Sönd. den 6 dec. kl. 10.00 på Fabriksg. 3, Slutarp'
För dödsbo och andra inlämnare försäljes: Chiffonj6, gam'
fin grupp - soffa * 2 karmstolar, mycket möbler i ek bl.a.
skåimkvitrin

-

klädskåp

-

flera skrivbord

-

pelarbord

-

serv.bord - stolar och sideboard, ar-n. gungstol, rokokostolar, munkstol, pinnstolar, bokhyllor, gam. soffa, 2-8 låd.
byråar, kökssoffa, bord - Gust., kommod, barnsäng med

skrivbord och byrå, pigtittare, våggklockor, förg. spegel,

mattor, tavlor, lampor bl.a. Strindberg, glas o. porslin bl.a.

fot- gallerskålar, NS-bestick, dockservis, blåvita * H'

näskrukor, koppar, dockskåp, gitarr, fi lmduk, skivspelare,
Stereo, F/TV, radioapp., bänkspis, lysrörsarm., trimmer,
elmangel, tvättmaskin, verktyg bl.a. bånkborrmaskin samt
mycket annat som ej kan spec' Kontant bet. Visning fr' kl.
9.00. Servering. Välkomna!

STUTARpS

. F.

A. Johon$on - Tet. O5tS-33{t &l

Frökinds sPF:s traditionella jyfugt med stort julbord, och unilerhållning
y! tisd,asseftenntd-daaen. p& bitd.ei unirir&u", tii" i,ir""','Lyd,ia

neln

HB

qun
ffiffJgtfrff,*oSkorrrmond.
^UKT|ONSF|RMA

gi.ck

ao

sta_

sand.ön, Len_
nart Karlsso och Inortd stefanusson meil s&ng. Lgdl,a uLr o,"kra At{aÅg"t"å*ii.
rEiå
LindbloÅ).

nql

Sexor bjödluciastämning Sälier ut
fastighet
w
FalköPings hYresboståder AB

.i,:.f,:å

lliiiil:1

*ffi

ffi iii
$

har fått tillstånd av kommunstYrelsens arbetsutskott att sälja ut
en fastighet i KinnarP'
Det äi Hassla 2:?4 affären gäl-

ler, ett hYreshus som bYggherrarna Jan-OIov Källqvist, Roland Hermansson och Anders
Biörck anmålt sitt intresse av'

Bir köPet av, blir Priset förmod--lige4 något under taxeringsvärdet.
11') )"-rL- t?

stort luciafirand"e oar d,et

å.hiarna

*id t

oditionella

På

fredagsmorgonen
var det stort luciafrrande

i lokal Frökind. Kinn'

arpskolans sjätteklassare
bjöd sina skolkamrater
och föråldrar på en härlig
luciaståmning i form av
sångunderhållning, musikspel och versläsning.
Lokal Frökind var fullsatt

til

sista bänkraden vid gårdagens
luciafirande, som Hem och Sko-

la arrangerade.
Det långa och vackra luciatå-

Tomtmark
planerad
Kinnarp/Slutarp har nu fått
ytterligare tomtmark att erbjuda hugade förqtag. BYggnads-

nämnden i Falköping har nämligen sagt ja till en nY detaljPlan

för Slutarp 7:1 (Precis innan

samhället från Falköping räk-

nat), där qärmare en hektar
mark nutnera räknas som industritomt.
Orsaken är att ett Plåtslageri
har.haft önskemål om tomtmark

i området. vilket nu alltså är
möjriet.
iLl

ftqp^ig"_

i

g&t

i

Lotc',t Frökind" då skolans sjiitteklabsare underhöll

iuf- och lussesånger. (Foto: Thomas

Göransson).

qet, som betod av klass 6 A På
kinnarpskolan, svarade för ett

er. såsom till exemPel "Rudolf
med röda mulen", Gläns över

biöd den stora skaran av åhöra-

ialedräng" och "White christ-

På deras måmgsidiga rePertoar
fanns en rad av härliga traditio-

och Skola avslutningsvis

mycket frnt framträdande och

siö och strand", "Staffan var en

rä på förnåmlig underhållning'

mastt,

nella jul-, advent- och luciasång-

Efter luciabesöket bjöd Hem
århö-

rarna på lussefika.

Bygglov till hallen
Nu återstår det bara för kom'
munen och KinnarPs AB att
komma överrens om vad hYran

ska kosta och hur driften ska
skötas. I öwigt åir allt klart för

den planerade sPorthallen i
Kinnaro/SlutarP.
Byggnadsnämnden har nu

sagg;a titl hallPlanerna, och gav

Ki-nnarPs som väntat bYgglov'

Fueketqå,,ruthfuA

I(råver lffinnarps
pa 7-f O rnilioner
Fackklubben

vid

Kinnarps ståller mycket höga skadestånds'
krav på företaget totalt

mellan 7-10 mi[ioner
lronor för felaktig be-

handling av 30 av de 55
uppsagda. På tisdagen
hölls en kort förhandling, företaget stållde
som våntat inte uPP På
fackets krav och tvisten
går nu vidare till central
förhandling.

Parterna står mYcket långt
från varandra och facket driver en hård linje. Man kräver
16 måriadslöner för Personer
bland de 55 uppsagda, som
varit anstållda mindie än fem
år, 32 månadslöner för mel-

lan fem och tio års anstäIlningstid och

48.

månadslöner'

för över tio års anställning vid'

Kinnarps. Inalles är trettio

personer berörda.
Sammantaget omfattar lönekravet 6,5 mi[ioner kronor,

men till detta skall också läg-

gas sociala avgifter och all-

till var
och en med 20.0fi) kr. Dessutom har facket kråvt ett visst
-skadeståndsbelopp för att som man anser - företaget
har brutit mot lagar och avtal.
Centrala förhandlingar
kommer sannolikt inte i gång
förrän ett stycke inpå det nya
året.
Leder inte. förhandlingarna på. den centrala nivån till
riränna skadestånd

en uppgörelse kommer Kinn-

arpsfallet att behandlas inför
Arbetsdomstolen,

1?

å--

t2.

1

F-I

ii.lr.ii+;,jsi:il:.-Itffi.*.
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Slutarps.
avlopp till
Hulesjön?
Avloppsreningsverket i Slutarp börjar "sjunga på sista ver-

sen", verket är nerslitet och
behöver rustas upp.

Eller kanske ändå inte: Gatu-

och trafiknämnden

funderar

just nu på att strunta i en upprustning, och istället låta Slutarpsborrras avlopp gå

till

re-

ningsverket Hulesjön. En led-

in!

ning dit skulle kosta 2,8 miljoner
kronor att bygga, vilket bara år
lite dyrare än att rusta upp verket i Slutarp. Det beråknas kosta 2,2 mi$oner. Samtidigt ska

personal vid Slutarpsverket

+ffi

pensioneras 1995, varför det

finns samordningsvinster att gö-,

il,fifrlI$.
'1.:..

t1:1,i

:,fr.illlj $

Nåmndens arbetsutskott har
diskuterat saken, oöh har föreslagit att man ska projektera ett
ledningsbygge och ta med i budgeten för 1994. Dessutom ska
man undersöka möjligheterna
att få det beviljat som bered-

trn

skapsarbete,

t

t-.=;,:,;,;;,:,,=,-;.;-J,;";-;;""=,:,,"-T*:,--".-*,.;,-.":"":'=t

Söndagsskolfest

har det varit i Centrumkyrkan under helgen. Kyrkan var fullsatt

smyckad-tned ljus, blommor, gran och julkrubba. Det var fullsatt i kyrkan av barn, föråldrar
och anhöriga när feisten började. Barnen sjöng julsånger och sedan hälsade de minsta God
Jul med att låsa små verser. De större barnen spelade ett drama som handlade om den barmhärtiga medmänniskan. Ett julspel framfördes av de minsta barnen och sedan sjöng alla barn
flera julsånger. Maria Moensjö hade en berättelsestund för små och stora och sedan var det
dags för gemenskap kring de dukade borden. Efter serveringen så var det åter samling i
kyrksalen, då barnen sjöng flera sånger och godispåsar och tidningar delades ut.

I

ti

8-

o Kinnarp/Slutarp

r*"d"bd; c"'i'iZ ai"åm&ifrsdd , " '

Ja tilt sporthatlsavtal
Mark sålis för en krona
Kinnarysborna har fått redning om hur man bäst skulle
en tidig julklapp: nu verutnyttja de nya lokalerkar nämligen allt vara . I;1rn"
Diskussionen om själva hallklart för sporthallsbygget
bygget har dock dragit ut på tivid Tångavallen.
men nu ser det alltså ul som
KommunstSrrelsens ar- den,
om det skulle bli av. Avtalshandbetsutskott sa i förrgår, lingar är satta på priimt och har
som första instans, ja till godkänts av arbetsutskottet.
Kvar återstår att utreda i vilavtalet med Kinnarpi AB:
man såljer marken till ken utstråckning som idrottskommer att delta
företaget för en krona, iföreningarna
driften med hallen. Det ska
som sedan står för bygg- arbetsutskottet diskutera
vid ett
kostnaderna. Därefter extra
sammanträde fåirde jahSrr kommunen den fårdinuari.
ga hallen.
Därefter ska kommunstyrel-

. Sporthallen i Kinnarp/Slutarp
har diskuterats sedani sornras,
då möbeltillverkande finnarps

f9*t erbjöd sig att bygga
+B
den. Erbjudandet
ledde UtiJtä"

aktivitet inom kommunen. som
bland annat drog igång en ut-

sen säga sitt, vilket man gör lB
januari, innan kommunfullmäktige klubbar igenom avtalet den
25

januari.

o Avtalet
I avtalet sägs bl a att Kinnarps

ska uppföra en sporthall på cir-

ka

1 500

kvadratmeter, och att

kommunen överlåter marken
för den symboliska suåman av
en krona.

Arbetet ska påbOrjas så snart

bygglov och "erforderliga tillstånd beviljas", och att inflyttning ska ske första september
1993.

I ett separat hyresavtal som
också upprättats åtar sig kom-

munen att hyra hallen för
380 000 kronor per år, och tar
också ansvaret för fastighetsskötseln och värme, vatten och
el.

o Blirdyrare?
Avtalet har ånnu inte underteeknats av Kinnarps, och kan
komma att förändras. Förutsättningen är nämligen att hallen
inle kostar mer än 4,8 miljoner
kronor att bygga. Blir det billigare sjunker hyran, blir det dy-

Per-Olalwar

OCbTG&IF
-testar
aidare
zsltt-42'

Tidaholms G&IF blir av med en del
rutinerade spelare till nästa säsong.
Men inte alla.
Per-Ola Westerberg och Kjell-Åke
Andersson har nu aviserat att de blir
kvar i klubben nästa säsongen.
Per-Ola har liksom många giffare varit ryktenas man under hösten. Nu kan spekulatio-

nerna upphöra. Per-Ola fortsätter.
- Ja, det harjag fiinkt. Det var lite osäkert
med hur det skulle lösa sig med jobbet på
Kinnarps och det är det vål till viss del fortfarande. Jag har inte fått klartecken helt än.
Det är ju inte hur lätt som helst att få ledigt
nåir folk har permitterats och så. Men tanken
är att jagska spela för TG&IF nästa år också.
Kjell-Äke Andersson har haft funderingar
på att varva ned i moderklubben Ekedalen
under hösten. "Kjellis" och TG&IF har dock
kommit överens om ytterligare ett år i TG&IF.

,

e Testartalanger
TG&IF fortsåtter också arbetet med att förstii'rka truppen. Henrik LarJson från Tibro
AIK och målvakten Dan Forsberg från Mullsjö IF iL'två unga talanger som trånar med
Tidaholmsklubben för närvarande.
Daniel Fredriksson från Ekedalens SK har
också provspelat och tränat med TG&IF under hösten. Det är dock klart att han fortsåtter i moderklubben nästa säsong.
.C"I+AES

RYDHOITM

PER,-ALA Westerberg drar på sig sk
Ti'daholmp P"&ry,
ep nu
n'!t $iisons
$(rsong i. Ti.daholmp.F"*!{

för
^ , iför

.

rare stiger den. Hur det blir vet
man inte ännu,
- Ett tiotal företag har hört
av sig och anrnålt sitt intresse för
att bygga, men alla anbud är
inte. inne ånnu, säger Kinnarps
l'astighetsänsvarige Andeis
Svensson som därför inte kan
sätta någon exakt prislapp på
bygget.

Kinnarps kommer vånta med

att sätta spaden i jorden tills
dess att fullmäktige tagit sitt be_

slut. Man har visserligen fått
bygglov for hallen, men chansar

inte och börjar innan nyår.
_

- Vi kan ändå inte utnyttja

de förmrånliga statsliga bostadslåmen i det hår fallet, och då
finns det ingen anledning att för_
hasta sig, Vi ska vara klara med
hallen till skolstarten, det är vår
enda mä.
BÖN"IE ANDERSSON

Yåfdsam
hrand
i Naglarp
En våldsam brand på gården NaglarP,
strax utanför Kinnarp, giorde på söndagseftermiddagen en familj om fyra personer hemlös.

Elden uppstod på andra våningen och
upptäcktes av familjefadern när han var

på väg in från ladugården. Trots att brand-

kåren var snabbt på plats gick det inte att
begrånsa skadorna på träfastigheten.
Övervåningen blev helt utbränd och bottenvåninsen kraftist vlrl"1lOtd"U.

-

Ett trist slut p& julen. Hela hemmet i tå.gor och bohag_et utburet i triidg&rden undan
eld.en sann f;aäoå. boningshuset p& gå.rden Naglarp på. sAilngseftermi'dil.agen. (Foto:
Josef Jacobssott)'

rgi,l- lå-J,s

Na

Barnfamili
hemlös efter
håftig h*gnd

En snabbt uppblossande brand i bostadshuset
till gården Naglarp - belågen strax utanför Kinnarps samhålle, på vågen
motBrismene - giordepå

Brandkåren tog sig upp till
brandhiirden på andra våningen, men fick retirera för den
kraftiga elden.

familj på fyra personer

Overvåningen brändes ut så
gott som helt och bottenvåning-

söndagseftermiddagen en
hemlös.

Brandkår och polis'larmades vid tre-tiden av
mannen på gården, som
var den som upptåckte
branden. Han kom från
ladugården efter att ha
sett till djuren när han
upptäckte att det rök från
övewåningen. Hustrun
och ett barn befann sig då
på bottenvåningen i huset.

Brandorsaken är når
detta skrivs inte känd.

- Vi fick ta hål i yttertaket och
den vägen bekämpa elden, beråttar en brandman som deltog
i släckningsarbetet.

en fick kraftiga vattenskador.

Det mesta av bohag och tillhörigheter på bottenvåningen
kunde dock råddas undan elden. Huset, en äldre tråfastig-

Bratrdlåren sp.|t tor oa,rtten in på, onilra oå,nlnge1t f9r on
den, sontid,iCt t* man bifior fbo boha4et i sdkerhet'

söt<a

d'iirnpo ilen

krffigo

el-

het, betecknas som totalförstört.
De boende i huset var arrendatorer av gården. Släckningsar-

betet drog ut på tiden då det
fanns risk för återantändning på

vissa ställen. Huruvida försåkringar tiicker det brunna är
oklart.
Någon fara för kringliggande
byggnader, ladugård;pch andra
uthus förelåg aldrig'enligt poli-

sen'

GLENN *ELANDER

Ytraftig rökutueckling frå.n örserw&ningentill gå.rd.enNaglotp.soilneld'hörjad'esp& söndagseltunr::laaagen. Det inistn ao bohag oLh lösöie p& boneio&nin4en hode man lgcleats föra

i

sökerhet.

IJ rban,

stann q,r kaar

Fotbollsspelaren Urban TYesterberg har bestämt sig.

Det blir inget Spel i
Norge och han vänder
inte hemåt.
Istållet blir han kvar
i Umeå ytterligare en
säsong.

- De

frågetecken

som fanns har vi rätat
ut och eftersom vi trivs
så pass bra där uppe var
det inte så svårt att bestämma sig, säger Urban, på julbesök hemma i Kinnarp.
Urban kom till Umeå hösten

1991

och nästa år gör han

således sitt tredje år i klubben.
Den gångna säsongen var
han med och spelade Umeå

från division

II till en slutlig

fiåirde plats i division I.
Ilrban har ett av sina absolut bästa fotbollsår bakom sig
och detblev också en deltelefonsamtal efter säsongens
slut i höstas.
Som vi tidigare har berättat

hördeju den alb:orska klubben Bodö Glimt av sig och
Urban var naturligtvis intres-

serad av en kariär utomlands.

Han var över i Norge och
prdtspelade för klubben.

- Det gick bara bra

och

det verkade vara en mycket
fin klubb. Jag blev erbjuden
ett kontrakt och det var Bodö
och Umeå som var de intressaritaste klubbarna för mig i

det låget. Jag och Therese
hade aldrig några större tankar på att flytta hemåt.

i IJ meå,

o Dyiprislapp

,iLli

lf

Umeås prislapp på Urban
blev dock dyr, och någon affär var egentligen aldrig på
tal.

-

ritl

Klubben satsar friskt till

nåsta år och då vill de naturligtvis inte slåppa några spelare. Vi kom överens om att
priset skulle bli billigare nästa år istället, säger Urban och

lilr,rjriXrii

;l

.:i

#

tillågger:

- Men det kan

hända

mycket på ett år. Vi vet ju
inte hur det går för vare sig
Umeå eller Bodö nästa säsong. Intresset kan svalna
och det finns annat som kan
spela in.

När Urban funderade som
i höstas stod han utan
arbete. Det var en av många
aspekter att ta med i bilden
når det skulle våljas klubb.
Umeå förstod och presenterade ett förslag som det var

bäst

lätt att tacka ja till.

o Tuffserie
-

Det är inte helt klart vad
jag skall arbeta med än, men
klubben har lovat att lösa den
biten, förklarar han.
Umeå har hamnat i en tuff
division I-serie där man får
tampas med låg som Djurgården, Vasalund och Hammarby. Det hindrar inte klubben
från att sikta högt. Det är en
topplacering som gåller och
som Urban berättade satsar

HEMMA PÄ JULBESöX ar fotbollsspelaren lJrban Westerberg. För gott uiind,er han
dock inte hem - å.tminstone inte ön. Orban h.ar bestiimt sig för att stanna i Umeå, ytterligare en sösong. Sen blir d,et lcnnske Norge om allt g&r ttö.l.

man också hårt på att nå
målsättningarna.

r

Nyfönrårv

En trio duktiga spelare utifrån kommer att förstärka
laget 1993. De tre ei'r Örjan
Engström från IFK Luleå,
Fredrik Johansson från GIF

Sundsvall och Jörgen Lundglen från Malmö FF.
- Och den här gången får
vi..

ett helt år på oss att visa

vad vi duger till. Seriesyste-

met ser ju lite annorlunda

nu.

ut

I minst ett år till blir alltså
Urban Westerberg kvar i
Umeå. Och vem vet

-

vid

det

här laget 1993 kanske han har

,blivit Falköpings första Norge-proffs i fotboll!
DAVID LINDMAN

Arbetslösheteii5' är

Brödbakmed
IOGT.NTO
Det har blivit tradition för
IOGT-NTO i Kinneved att hyra
Gökhems bygdegård för brödbak och julfest - så åven i år.
På morgonen samlades fyra damer med sina ingredienser för

brödbaket. De hann baka

90

brödkakor under förmiddagen.
Vid middagstiden kom ytterligare två damer och en herre som
fortsatte bakandet. Senare på
kvåillen samlades ett 30-tal medlemmar och goda värmer och
avsmakade det nybakta brödet
med smör, ost och korv samt
hiirlig risgrynsgröt. En stund
senare serverades kaffe ochtarta,
Kvällen förflöt i gemytets tecken med sång och härlig musik
på dragspel och fiol framfört av
Lennart och Yngve. Ansy och
Birgit berättade skrönor och

Kinrwrps, ett ao ile första som taingades oarsla personal. (Foto: Ma.rgareta Bom.an).

1992

- vi

kommer att

minnas året då arbetslösheten nådde tal som vi
inte sett sedan 30-talet, då
varsel och uppsågningar
blev vardagsmat och vi

knappast reagerade för
nya siffror.
I januari berättade vi om en
ökande byggarbetslöshet och
lokförare. 600- 700
var arbetslösa eller väntades bli
det i byggsektorn. 20 personer
varslades vid posten. Den22 februari var 9.0fi) utan jobb i länet. I mqj kom ett förslag att
om varsel för

tingsrätten skulle läggas ner och
ett 20-tal bli utan jobb.
Inte minst ungdomar drabba-

I maj var 7fi) ungdomar
utan jobb och ån våirre väntades
det bli efter sornmaren. I augusti var var sammanlagt 1.250 arbetslösa i Falköping och 11.000
des.

i länet.

r

Vården, Posten...

I september varslade primårvården cirka 150 anställda i lånet, en stor del av dem i Habo,
Mu[sjö och Falköping. Några
dagar senare kom beskedet att
S.I Gods försvinner från Falköping och därmed 16 arbetstillfällen..
Den 15 oktober kom beskedet
att 37 mister jobbet på Aspens,
som flptar allt mer tillverkning
till Polen och Lettland. Den 17
.oktober kom beskedet ingen

trott skulle komma, Kinnarps
tvingades för första gången sedan företaget startade för 50 år
sedan att säga upp personal.
Sarnma tidning berättade om 45
varsel på Seandmec i Mullsjö det var färde gå,ngen företaget
'rarslade.

e StridpåKinnarps
Varsetn på Kinnarps ledde till

strid. Företaget gick ifrån principen sist in, först ut och tog strid

hot. 250 anställda varslades under hösten och vikarier avskedades.

Sjukhuset, posten, tingsrätten, SJ, molnen åir mörka inför
r993.

o Ljuspunkter
Men det fanns ljuspunkter.
Young Power aktiverade ung-

domar,

flyktingförläggningen

gav 24 nya jobb, Haglunds rull-

gardiner startade tillverkning i
Scanpoints gamla lokaler och
expanderade. Främsta anled-

med verkstadsklubben.
4.500 jobb bort på Volvo berättade vi 4 november. 435 av
dem fanns i Skövde, 20 i Floby.
20 november varslade Marbodal 245 anståillda.

ny produkt och arbetsförmed-

många-varseln och fristållning-

i Falköping

Det var bara en del av de

arna. Over alltsammans låg
sjukhusvarseln som ett mörkt

ning var samgående med ett
tyskt företag.
Arkivator nyanställde för en

lingen startade för första gången

arbetsmarknadsut-

bildning för arbetslösa tjänstemän i Altons gamla lokaler.

BrAndorsak
år inte klar
Orsaken

till

söndagens

eld har startat eldsvådan.

Teknisk undersökning
villabrand i Naglarp nära
genomföras och starskall
fastinte
Kinnary är ånnu
stålld. Det mesta pekar tar eventuellt redan i dag,
dock på att barns lek med tisdag.
l1''tL.'i2- ä't

gamla sägner kring julfirandet
och Sven läste dikter. De båda

musikerna hade sammanställt

