
I(ornrnunalstreiken
är över!
Kommunkonflikten är över - och landets

idrottsklubbar kan andas ut.
Uppehållet har varit en katastrof för många

klubbar - här omkring har dock lagen haft en

räddningsplanka i form av Kinnarpshallen
samt Gunnarsbohallen i Mullsjö.

- Det har varit tre hektiska veckor för oss'

Telefonen har gått varm med klubbar som ve-
lat boka tider, understryker Torbiörn Johans-
son, som är bokningsansvarig i Kinnarpshal-
len. ut f rc-aS'

Kinnarpshullert
hur .,-eitt gatlcl
aärd, for må,nga

Ja, igår blåstes alltså konflikten av. Den tre veckor
långa -konflikten inom kommuner och landsting är
<;vei I går sade nämligen bland annat Svenska Kom-
munfOr"bundet ja till medlarnas bud om ett avtal med

Svenska Kommunalarbetareförbundet och SKTE
Under tiden som konflikten pågått har Kinnarpshal-

len varit guld värd för många lokala idrottsklubbar'
Visserligen äger Falköpings kommun, hallen men Kin-
narp/Sl-utarpi IF hyr och'sköter hallen och på så vis
berördes inte Kinnarpshallen av strejken'

Fullt upp
Torbjörn Johansson, som sköter bokningarna i Kin-

narpshallen, kan nu pusta ut efter tre intensiva veckor.
I går beökte FT/VB-sporten Torbjörn i Kinnarpshal-

Ien precis efter strejkens slut och meddelade ått kon-
flikten var över.

- Jaså. är den... Jaha. det var skönt. Det har verkli-
gen varit tufft. Jag har fått samtal i från hela länet med
Iag som vill komma och spela och träna i hallen. Dess-
värre har tiderna tagit slut fort och jag har fått neka
många tid, säger Torbjörn.

Men många har förstås fått tider och på så viss räd-
dad några träningstillfällen.

De allra flesta lagsporterna har under strejkens gång
-fi äilr [TiIf ute T Kiiln arp snal en.

- Vi har i stort sett haft alla lokala lagsporter inbo-
kade här.,Falköpings AIK har dessutorn lagt två serie-
matcher här ute under strejken. HV Tidaholm spelade
också en seriematch under konflikten.

85 titnntor
Schemat i Kinnarpshallen har varit fulltecknat.
- Från klockan fem och framåt har det varit precis

uppbokat. Den här veckan har vi Bb timmar uthyrda
mot normalt 40 timmar, så visst har det varit fullt upp,
säger Torbjörn och tillägger:

- Jag vill också poängtera att klubbarna har varit
väldigt samarbetsvilliga under den här treveckorspe-
rioden. För att ta ett exempel så kortade Vartofta SK
Fl? och Falköpings KIK nei sin tid i halldn för att även
Falköpings AIK:s handbollsdamer skulle få tid i hal-
len.

Nu är dock kommunkonflikten över och hela idrotts-
Sverige kan andas ut. Och Torbiörn Johansson och
Kinnarpshallen är åter tillbaka i vardagen. För många
andra börjar nu det jobbiga efterarbetet.

THOMAS GÖRANSSON

KINNARPSHALLEN har varit en räddningsplanka för många lag under strejken.Torbjörn Johansson som
sköter bokningarna i hallen har haft tre svettiga veckor bakom sig. FOTO: DAN NILSSON



Streaplö[S bjuder upp till dans i Kinnarpshallen
IIHögaktuella dansbandet
Streaplers, överlägsen etta på
Svensktoppen med jättesuccdn
"Till min kära", kommer till
Kinnarpshallen på lördag.

Streaplers består av tvilling-
arna Göran och Håkan Lilje-
blad, Lasse Larsson, Kjetil
Granli och Bosse Möllberg och
medverkade i lördagens bingo-
lotto, där de naturligtvis fram-
förde sin senaste hit.

Gert Lengstrand, beindets
förste sångare, gjorde come-
back i bingolotto.

- Gert skall sjunga med oss
på en kryssning till Danmark
och även när vi spelar på dans-
bandskryssningeh i Karibien i
början av mars nästa år, säger
Streaplers' kapellmästare och
basist Håkan Liljeblad, som
tillsammans med broder Göran,
Lasse Larsson och Gert Leng-
strand startade gruppen 1959.

Nu är det 1995 och Streaplers
är still going strong. Man är re-
dan fullbokade nästa år och
landets nöjesarrangörer har re-
dan visat intresse för 199?. Välkända Streaplers kommer till Kinnarpshallen på tördag. Foto: GUNNAR BUNKER

7OO dansade
till svensk-

tqpps-ettan

Björn och Elisabeth buggade loss ordentligt på Kinnarpshallens dans'
Foto: RUNE LINDBLAD.golv.

{rrtt



W
Efter 36 år på scenen
och 36 skivinspelningar
med över 400 låtar har
Streaplers gjort det
igen. Bandet ligger
överlägsen etta på
Svensktoppen med stor-
succ6n "Till min kära",
en låt med äkta Strea-
plers-sound .signerat
Lasse Larsson.

Streaplers stiW
going strong

lr- fll Oerrer öo &r
I lördags spelade dans-

bandsidolerna upp i Kin-
narpshallen där nästan 700
dansanta fans infann sig för
att dansa och lyssna till ett
av de stora banden i bran-
schen.

IDrlgens Streaplers
Dagens Streaplers består

av Göran Liljeblad gitary
Håkan Liljeblad bas, Lasse
Larsson piano, Kjetil Granli
trummor och Bosse Möllberg
sång gitarr.

I dag finns tre av de ur-
sprungliga medlemmarna,
Göran, Håkan och tasse,
kvar i bandet som bildades
1959 under namnet King Ri-
ver Rockers och var då en
skiffelgrupp. 1960 anslöt sig
sångaren Gert Långstrand
och samma år skivdebutera-
de man under namnet Little
Gert & the Streaplers. Lång-
strand slutade i bandet 1966
men har sedan gästspelat i
bandet vid flera tillfäIlen.

Losse sound;mrl,lsore
Pianisten Lasse Larsson

är den i bandet som skapat
det välkända Streaplers-
soundet. Det är han som har
fingertoppskänslan och tar
fram låtarna som ofta tar sig
in på topplistorna.

- Det är lätt att missa en
bra låt när vi lyssnar på alla
demokassetter som vi får in,
sa Bosse Möllberg. Men Las-
se ser grejen och arbetar
fram låten så den passar in
hos oss. Vi tar aldrig upp en
låt som vi inte känner för.

Lasse Larsson har produ-
cerat Streaplers skivor på
bandets egna musikaliska

lltt - aS

villkor och det tillsammans
med duktiga spelglada mu-
sikanter med känsla för det
som deras publik vill lyssna
och dansa till har lagt grun-
den till bandets framgångar
och gjort Streaplers till ett
begrepp inom den svenska
dansbandsmusiken.

Man Iåg etta på tioitopp-
listan med 'lDiggety Dogge-
ty"på 60-talet och den sål-
des i 60 000 exemplar. Under
70-talet blev Streaplers allt
mer ett dansband och under
denna tiden kom LP-skivor-
na "Alltid på väg", "Lady
Banana" och "Valentino"
som såIdes i vardera
100 000.

Populärt ö l{'önnurp
På kort tid har Kinnarps-

hallen blivit ett populärt in-
nedansställde i kommunen.
Kvalitet på de gästande or-
kestrarna gör att publiken
kommer tillbaka och arran-
görerna räknar med att kun-
na bli värd för radiopro-
grammet "I afton dans".
Kommande band är Torleifs
och Lotta Engberg.

RUNE LINDBLAD

Streaplers sångare sedan 1990 Bosse Möllberg med sin gitarr på scenen i Kinnarps-
hallen. Bosse fick spara sin stämma pä grund av en stämbandsinflammation men hän-
derna fungerade perteft sä han tick hålla igång pä gitarren i stället.Trummisen Kjetil
Granli var vikarierande sångare för kvällen i Kinnarp. Foto: RUNE LINDBLAD



Ki n neveds hem bYgdsfören i ng
inbjuder till

Hembygdsafton På Liden
Fredagen den 17 nov. kl. {9.00

Traditionell hembYgdsafton
i"Gamlastugan" på Liden i Slutarp.

Kvällens gäst:

Kerstin Aftesson l. Luttra
(vik. museichef)

Nybakt bröd, kafie och gröt serverasl

Hiärtligt välkommen!

Irr/t\-qs.
(rvs?åu-r ?'6'4' ouAc@)

SONDAOSAUKflON
Sönd. den 26 nov. kl. 10.00 på Fabriksg. 3, Slutarp. För
dödsbo och andra inlämnares räkning försäljes:
Spegelbyrå, chiffonj6, ekbord + 4 stolar hr, ekbuff6,
ekskrivbord, 6 ekstolar hr, gam. byråar, bokhylla 3 sekt.,
kökssoffor, skänkar, komod, utdr.soffa, utdr.säng,
inv.soffa, klaff.- o. slagbord, bäddsoffa, soffbord, pelar-
bord, pigtittare, köksbord + 4 stolar, gam. vagga, spinn-
rock, el.orgel, gökur, tavlor o. gam. tryck, glas o. porslin
bl.a. karaffer, mattor, linnevaror, böcker, serietidn., kop-
parsaker, H-näskrukor o. blåvita, gam. vagga, gam. lam-
por, väggfotogen, kristallkronor, assistent, barnvagn,
barnsäng, dockvagn, leksaker, ishockeyspel, skivspelare,
trdmps;rmask., f abrikssymask., am.koff ert, trädg.möbler,
gam. verktyg, ponnysele, frysboxar, trimmer, röjsåg
"STIHL FS200", el.platta, slipsten, kap o. klyvsågar, ved-
bingar för 1,5 m, åkklippare "STIGA GARDEN", snö-
slunga "NORLETT 10 HK",bit HONDA ACCORD 1600
-83, samt mycket annat som ej kan spec.

SLUTAR'S It_
AUKTIONSFIRMA HB
A. Jolrc||s - td. OCI&Si!O ll
Ooö mdloF |0r lommon<lo ou&|.Affir rdör- äFn pö Dlcaa

u/, ftqs

Kvdllsgudstjänsten
i Börstig första söndagen i ad-
vent utformas som musikguds-
tiänst under medverkan av Bör-
rlig-B"it.tt"tte kYrkokör med
;å;s; ;; waldemar Änten,
Gurinar Eriksson, Albert Run-
bäck. Gordon Möne med flera'
Efter gudstiänsten inbjuder
BörstigJ församling till kaffe-
samkvåm i bYgdegården.

Sent sommartecken
Sommartecken i slutet av no-
vember?

Einar Pettersson i KinnarP vet
inte vad han ska tro. Hari har
nämligen fått besök av en fjäril
som trivs riktigt bra i hans var-
dagsrum. Tlots att vädret inte är
vad fjarilar ftirväntas uppskatta.

Hos oss hittar lll
JULKLITPPSTIPS

fiff ffiga priser
OeectAecrr vatdagnr ro-rt lördagar *rf

Uälkommen tlll Gudstlänslcma I Klnneveds mstorat
l:a söndagen I aducnt:

Kinneveds kyrka kl. 14.00: Gudstj-änst-med dog, Ö;$1X!'
tOrsang av 

-Kyrkokören och Eliza-kören' I(yrlrkatte'
kyrktaxi.
Värkumla kyrka kl. 11.00: Familjegudstiänst, Östlund'

Sång av barn från Vårkumla'
grislmene kyrka k|.9.30: Gudstjänst, Östlund, körsång'

Börstig fryri<a ff. 19.00: Musikgudltjänst' Adventsmusik

*"Jiiättiie-Brisme:te t<ryt<gtQi Efter musikgudstiänsten

serveras t<1it<tatte i bygdegården'

Karin hittade en idealisk sysselsättning
I I Karin Andersson he-
ter textilslöjdaren i^loka-
len bredvid Göran Abon-
des.

Hon finns där sedan
oktober och tycker sig ha
funnit idealet. Här träffar
hon personer med liknan-
de intressen, broderar när
tiden det tillåter, säljer h-
te textilier och trivs.

Karin Andersson var
tidigare lantbrukarhus-
tru i Börstig och en av
slöjdarna- i Mias Hem-
slöjd i Asarp. Numera
bor hon i Kinnarp, där
hon också på Julles väg
fann denna då tomma lo-
kal/lägenhet som Passa-
de henne fint.

Vävning är för övrigt
det stora intresset, men
någon vävstol får hon in-
te plats med där, så då
broderar hon eller gör
något annat i stället. I
hennes affär finns alle-
handa prydnadssakeq
vävda och virkade dukar
med mera och många
gammaldags väggbona-
der uppsydda och uPP-
hängda på väggen, till
vilka hon också har fär-
digt uppritade arbeten. röda hjärtan som motiv' som passar tint i iul.

>fiz-qr'
Karin Andersson med sitt arbete - en broderad duk med bland annat

Foto: lRlS JOHANSSON



Det 37:e och sista mötet med redaktionskommitön för Boken om Kinnarp och Slutarp. Från
vänster Bengt Samuelsson, Erik Gustavsson, EIof Rehn, Rune Lennartsson, Lena Persson och
Inger Persson. 4lZ-qS. Foto: rBls JoHANSSON

T.l 1- ' ' ^:1- ^.-- - otrn nlstorlK om tva
ber hölls det 3?:e och sista mö-
tet innan materialet sändes till
tryckning för att i tid bli färdigt
för julhandeln.

Det var Slutarps Samhälls-
förening som kom med försla-
get att.man skulle dokumentera
samhället - då med tanke en-
bart på Slutarp. Föreningens
verksamhet skulle läggas ned
och föreningen som sådan bli
vilande tills vidare.

Medel på cirka 13 000 kronor,
som fanns i kassan, skulle an-
vändas till något av bestående
värde för samhällets bästa och
kommer nu att lämnas som bi-
drag för utgivningen. Hem-
bygdsföreningen lånar reste-
rande pengar runt 60 000 kro-
nor till projektet med förhopp-
ningen att få igen dem.

- I(iillor
Otaliga är de intervjuer som

gjorts per telefon och vid möten
under de gångna tre åren. Pro-
tokoll från kommun och före-
ningar har lånats och genom-
lästs. Falköpings Tidning har
med sina artiklar bidragit i
stort och smått. Även annonser-
na har noga genomlästs och
uppnoterats.

Boken med sina många kapi-
tel tar upp kommunal service,
kyrkliga ärenden, kommunika-

tioner och vägar, industri och
handel, föreningsliv med mera.

Boken har på sina 136 sidor
också 120 bilder som lånats till
de kommitterade. Texten är
lagd på två spalter. Pärmarna
är hårda för att tåIa använd-
ning under lång tid.

- Det har varit ett nöjsamt
jobb. Det sade Erik Gustavsson
och fick medhåll av de öwiga.

Iclellt arbeae
- På så vis är det synd att bo-

ken blivit färdig, var en reflex-
ion som också fälldes. Men det
har också varit ett ihärdiet ar-
bete. Intervju-uppgifter* har
fördelats vid mötena och sedan
har Lena Persson samlat dem
alla och skrivit in dem på
skärm. Nu ligger boken korrek-
turläst och färdig för tryckning.

Tilläggas kan att Lena även
stått för all genomläsning av
Falköpings Tidning.

Otaliga timmar och ett stort
ideellt arbete har nedlagts av
samtliga kommitterade, som nu
hoppas att boken får ett välvil-
ligt mottagande.

Man räknar inte med vinst,
men blir det pengar över kan de
bli till grund för ytterligare en
bok om längre bort liggande
händelser.

IRIS JOHANSSON

st ationssAmhällen
Nu är den på gång boken
om Kinnarp och Slutarp.

Det slutgiltiga beslutet
om utgivningen togs vid ett
extra medlemsmöte med
Kinneveds Hembygdsföre-
ning i början av november.

Omkring lucia kommer den
att finnas till försäljning. Bo-
ken handlar i huvudsak om de
två stationssamhällena under
1 900-talet.

Det var i decembei 1992, som
dokumentationen om de båda
samhällena tog sin början - då
hölls det första mötet med de
sex kommitterade:. Erik Gus-
tavsson-nune-:-ennartsson, In-
ger Persson, Lena Persson,
Bengt Samuelsson och Elof
Rehn - alla kända samhällsbor
och medlemmar i Kinneveds
Hembygdsf örening.

Tätt sannmctnbundnrl-
Redan vid detta möte blev

man klar över att det inte gick
att skriva om det ena samhället
utan att ta med det andra - så
tätt sammanbundna var de bå-
da. Man begränsade sig tids-
mässigt till 1900-talet, eftersom
man gärna ville dokumentera
tiden genom intervjuer med nu
levande perconer. På självaste
Gustav Adolfsdagen i novem-

Görans hobbv
har vuxit till J

Snickra, måla eller kanske trä
saker på band är för många ett
roligt hobbyarbete.

Så- är det också för innehavaren av
Ge-Äs träslöjd Göran Åbonde i Kin-
narp. Men hans hobby har resulterat
i en affär som också är hans verk-
stad.

Göran Åbonde sågar ut figurer av
tunt trä, snickrar och limmar sam-
man delar till lådor och skåp och
mycket annat smått i sin ägandes af-
fär, som också är hans verkstad.

Lcoande mo,terio,l
- T!ä är levande material och där--ffifrAfg a1t aibeta med,' 3ägör häii.

Anhöriga och vänner hjäIper till
bland annat med målningsarbeten.

--.-Göran Åbonde har funnits på JuI-
les gata i fyra år, men kommei redan
i januari att flytta till "Gula huset"
intill för detta Kinnarps fabriksla-
ger.

Just nu har han bråda dagar - det
halvfabrikat han bland annat säljer
rnåste ju av köparen före använd-
ningen färdigställas - och julen
klappar snart på.

Daghem, lekskolor och syföre-
ningar är hans vanligaste kunder,
men han har också pynt och leksa-
ker med mera.

ve*stad/affär. Foto: tRtS JoHANSSoN

en bra affär...

Stutatps Kuarn Gt AB
Kvamgatan 2, Slutarp. Tel. 0515/331 03 

.;*&

Ui önslralGn Goil Jul och ett Goil ilnffi
Glaes Lagerstrand



Den dansande famili

Här är den dansande familjen med partners på träning. Från vänster dottern Emma med Henrik, sonen Claes med Ga-
briella Netman, sonen Fredrik med EIin Prytz och mor och far lr6ne och Torbjörn Abrahamsson. Foro: TNGVAR cARLSSoN

Abrahamssons på Sigga-
gården i Slutarp är en fa-
milj med ett stort och al-
lenarådande intresse -
dans.

Det delas av mor och
far och fyra av barnen -
lillflickan Johanna, I
månader, står än så länge
på tillväxt. +[W-Af.

Abrahamssons
hiälps åt med
jöidbfuket for
att hinna bugga

Träning och tävlingar i
bugg och dubbelbugg med
Tlandans gåller sedan 1989
både till vardag och helg.
Dansen betyder härlig ge-
menskap i familjen, där alla
också hjälps åt i lantbruket.

Det var 1989 som föräl-
-$rarna Torbjörn och lr6ne
anmälde sig till en buggkurs
hos TYandans. Redan i janua-
ri följande år började pojkar-
na, Fredrik, idag 16 år, och

Claes, 13 år, att bugga liksom
lillsyrran Emma, idag 10 år.
.1991 var det dags för den för-
sta tävlingen

- Det var Fredrik som skul-
le tävla och då ville vi också
göra det. Och så blev det, be-
-rättar Torbjörn och Ir6ne.

- Det glömmer vi aldrig, vi
var så rrervösa. Fredrik kom
på 1?:e plats. Han har deltagit
i fyra SM och kom 37:a i år.
Samma år i september tävla-
de Torbjörn och Ir6ne i HaI4-
stad och vann då sin klass.

-Det har blivi! r-nån€ajärc*--
lingar sedan dess och vi har
rest ganska mycket i Sverige
under åren, berättar Tor.
björn. Det har blivit flera bra
placeringar också senare,
men idag lägger föräIdrarna
inte så mycket tid på sin egen
dans som tidigare. Nu är det
barnen som går först.

Prr,rtners
Det är viktigt att hitta en

sarnstämmig partner. Tor-
björn och Ir6ne har alltid trä-
nat och tävlat tillsammans.

Det är inte ålder och storlek
som avgör utan just samstäm-

migheten. Fredrik har bytt tjej lämna allt för dansen. Vi föräl-
många gånger, men dansar.nu drar tycker att det är under-
med EIin Prytz, Skara, som bart så länge de vill hålla på
han också tävlat med en gång. med detta. Vi har fin gemen-

Claes danskompis heter skap och upplever mycket till-
Gabriella Neiiman från Fal- sarnmans. Vi får också många
köping. Claes har deltagit i vänner överallt i Sverige ge-
tre SM och det är han som nom resorna och tävlingarha.
gjort bäst ifrån sig t^+'t+
Emma har dansat 

"tt 
a""äåä Allll hiölpts &t

Henrik och de är uppe i hög- Joakim, som är sex år, har
sta ungdomsklassen (10-16 inte varit med tidigare, men
år) och får nu tampas med viII börja nu så fort han får en
mycket äldre ungdomar. passande tjej att dansa med.

vm i tuöödrott , _i#:.|]',liläiä i[ålååä_- -VM 
i friidrott i cöieborg blir hennes turl

bjöd också på dans. 350 par - För att allt skall fungera
eller ekipage, som det heter för oss, så måste vi alla också
inom dansen, dansade där på hjälpas åt med arbetet på
en gång vid invigningen. gården. Det har också funge-

-Det var väldigt roligt att rat bra, säger Ir6ne och Tor-
få delta i festligheterna där, björn samstämmigt. Vi har 40
vitycktedetvarväldigtpam- kor och B0 ungdjur, tio sug-
pigt, mycket bättre än i TV. gor, en get, katter samt hund.

Det är inga långa framträ- - Torbjörns föräldrar deltar
danden varken där eller un- fortfarande i arbetet på^går-
der tävlingarna. Det rör sig den och har lediga sö@fuar,
allmänt om 1,5 minut för det medan vi har lördagarnålom
är mycket ansträngande. fridagar, vilket gör ddt ånöj-

-Dansenbetydermycketför ligt för oss att resa 6iå täv-
oss alla, men speciellt för Fre- lingar, avslutar Ir6ne.

en

drik. Han kör stenhårt och kan IRIS JOHANSSON
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Kinnarps AB, Box 3060, 521 03 KINNARP
Telefon 0515-380 00

. Hel- och'thalvfabrikat i träslöid

. Alla slags korgar

. Hobbymaterial, allmogefärg

7440 oo6' oe

aäna qndzr?ftdia,

TRAPPTOMTAR-

öppet: vard 9-18, lörd. 10-13

,o
tw.d ,, 1EI_- frt f
ffigTTS'tråslöld

Julles väg 13, 521 73 KinnarP

Tel. 0515-336 07

att julhandla i vär välfyllda 6utik!

JULPYNT & JULTYG
TE I LÖSVIKT

Alltid låga priser!

KINNARPS PRESENTSHOP

Silfverstrands
Herrfrisering

tel. O515-334 55

"\:
Välkommen till

KINl{ARPS
HEMSTöJIISBUT]K

0515-338 &. bost 332

'. 
Julles Väg 13

förutv.Mias Hemslöjd AsarP

Gammaldags ritade

, IIA]IIIARBETEII
niiistö.lnsARtllttAR
ffiFons - [ERAttllK

FRESE]ITARIIIOAN

- öppernDER -Tisdag-Fredag 1O.:tZ
Helgfri lördag t0-rt3 .

Stiingt 23/12 lgg5-8ri 1996



Lyste upp
i mntsal
Kinnarpsskolans lucia-
firande på onsdags-
morgonen hölls i Frö-
kindsgårdens sam-
lingslokal och Kin-
narpsskolans matsal.
Där samlades skolbarnen
från årsklass 1 och uppåt
jämte föräldrar och anhöri-
ga. Som vanligt var det års-
kurs 6 som svarade för lu-
ciatåget. Malin Andersson
var årets lucia. Efter lucia-
tablån stannade de vuxna
kvar vid de dukade borden
och drack kaffe. åt lusse-
bulle och pepparkaka med-
an barnen återvände till
resp. klassrum där de bjöds
"luciafika". Ärets lussetåg
gladde bl.a. också persona-
Ien på Kinnarps viä ett par
tilHäUen under dagen.t\aAz''a,f'

Det är inte bara kroppen som får värme i Emanuel Klassons väntstuga i Slutarp. Aven sjä-
len får sitt I huset finns literatur och tidningar. Foto: DAN NlLSsoN

f O.. lI(vs Jör ksopp ocrt storl
I I Emanuel Klasson har byggt sin mas - i vänthuset finns nämligen litte-'sin

ochr
tggt
klar

rby
den I

har
ärdegen busskur - och nu

invigd.
llDet lilla huset ska värma alla som
väntar på bussen i Slutarp. Och hans
avsikt är att även deras siälar ska vär-

ratur och ti'dningar.
llHuset är finansierat med pengar
som Emanuel sparat genom att inte be-
tala för TV. I förrgår hade han invig-
ning. SIDAN 6 .ft/+t



Yarrnt ta elc till
Ernanuel
Det är gott att värma sig
un_der lampanordningen
och på väggen hänger en
rättgående klocka från
loppis i Asarp.

- Välkommen till rese-
c91t1um i Slutarp, säger
eldsjälen Emanuel Klasson
och bjuder in till det väIi-
solerade vänthuset, hans
egen ttbusskurtt, som precis
har blivit klar.

I(uren aärmer
,otrouae riroppert

och själen
Han har byggt det för egna

pengar och med egen möda.
Till invigningen i förrgår kom

Bertil Svar6n och Erik Sånnek
på tekniska kontoret i Falkö-
p1ng.

Givmildheten vet ingen gräns
när det gäller Emanuel Klas_ _

io@e
pengar byggt det nu färdiga
värmehuset för bussresenärer.

Intill genomfar"tsvägen i Slu-
tarp och på kommunens mark
är han fader till ett ljusgrönt
och träfärgat litet hus med dörr
och fönster.

Nlo kc{ndfo,ttne,te'.
På baksidan finns plats för

cyklar under tak som skvddar
för regn.

Eiik Sånnek och Bertil Svar6n från tekniska kontoret i Falköping besökte Emanuels ( i miften)
vänthus i tisdags och blev imponerade Foto:DAN NILSSON

Emanuel har
ratt 

- r,r"rp "" :lT::"_:lltffi9y_gl 10.;0.99;eÅt jähårro" p.engar som han sparat istället
tra" Arå.o-- "ii 

för att ha TV.

-åfa 
---uä"Åä 

.Tekniska chefen Bertil Sva-
mönster .r;;i;; 16.n 

och exploateringschef Erik
frinstren.;h; i;_ Sånnek på Falköpings kommun
ket sitter tva an_ är imponerade av det som mån
o.a"ireu. -roÅ anser är ett både snyggt och re-
ger uaa? iiusäi; jält bYgge'

Inne i det knappt nio kva-
dratmeter stora huset finns
bänkar så att trötta ben kan vi-
la.

- Det är inte bra särskilt för
äldre människor att stå ute och
vänta på bussen.

Han har också tänkt på själen
genom att lägga några böcker
och tidningar på en hylla som
det sedan är tänkt att bussrese-
närerna själva ska fylla på om
de får något över.

iippet hus
På en stor anslagstavla ska

barn under l0 år sätta upp sina
teckningar i två veckor.

Emanuel har lagt ner mycket kraft på att oö_
ra det mysigt i vänthuset. roro:oÄru ruls5oru

varme.
- Lamporna

tänds när det
kommer in nå-
gon i huset och
är sedan igång i
intervaller.

Så länge det finns människor
i huset är värmen på, säger han.

Vänthuset ska också vara
som ett öppet hus i Slutarp.

- Det kan vara bra för bilister
som måste stanna att ha någon-
stans att gå in i ett samhäile där
det annars är stängt sent på
kvällen och natten.

Han började rita huset redan
i våras.

Cheten örnponero,d-
Den sjätte september satte

han igång att bygga och total-

Pla,mer p&, ett till
-.På tekniska kontoret för-

valtal vi marken och har däri-
genom haft kontakt med Ema-

__qLel, rqggl lg4il Svardn.
Emanuel har redan planer på

ytterligare ett vänthus med iso-
lering och värme.

Den här gången handlar det
om Gudhem. Det finns redan
pengar i potten.

Emanuel har också träffat
representanter för Länstrafi-
ken, vars bussresenäier han ju
bygger för, och kanske får vi i
framtiden se inånga fler upp-
värda hus för bussresenärer
som i Slutarp.

CHRISTEL JOHANSSON

-



Två lucior gästade Kinneveds pastorat
'Kinneveds Pastorat biuder
årligen på Luciafirande i
församlingsgården för
kyrkans medarbetare med
respektive. Att det är en i
hög grad uppskattad tra-
dition bevisas av att för-
samlingsgården på Lucia-
dagsaftonen fylldes av
gäster till sista plats.

Janne Brisbo som är ordfö-
rande i församlingsdelegerade
välkomnade alla oeh presente-
rade årets två lucior Emma
Blomgren och Caroline Mossby.
Emelie Hoheisel i tomtenisse-
dräkt gav rätta stämningen i
det hon läste "...endast tomten
är vaken" och det var tyst i sa-
len när Luciaföljet inträdde.
Det är kantor Elisabeth Hen-
riksson som arbetat fram det fi-
'na programmet med tre av de
körer som hon leder i Kinne-
veds pastorat, dels Eliza-kören
som består av vuxna, dels ung-
domskören och barnkören.

BlfrUror oeh etlektcr
Omkring 165 lussekatter ser-

verades jämte pepparkakor och
tårta. Efter serveringen sjöng
Eliza-kören Jinglebells i ett ar-

tbkz-4t'
rangemang med bjällror och
andra trevliga effekter samt ett
lustigt julpotpurri' kallat Jul-
stress. Tre av de yngre barnen
Marie-Louise Lindberg, Victor

Mossby och Rikard Willtoft
spelade'stycken på fiol respek-
tive trombon. Janne Brisbo
tackade alla som arbetat i kyr-
kans tjänst under det gångna

Foto: SUSANNE KARLSTEDT

året. Kyrkoherde Stig Östlund
sjöng en duett tillsammans med
Elisabeth Henriksson och höll
en kort andakt inför julhelgen.

SUSANNE KARLSTEDT

"9tora lucian" Emma Blomgren och'lill-lucian" Caroline llossby lmed töUe.

Julfest
har det varit i CentrumkYr-
kan. Det var barn och ungdo-
mar i Fredagsdraget, tillsam-
mans med sina ledare somha-
de anordnat julfesten. KYrkan
var fullsatt utav föräIdrar och
anhöriga när Ingemar Larsson
hälsade välkommen. Sedan
fölide ett omväxlande Pro-
gram, med sång, musik, bibel-

spel och drama. GemenskaPen
förtsatte sedan kring de duka-
de borden.

Kyrklig auktion
i Brismene
Brismene kyrkliga syförenings
årliga auktion gav tillsam-
mans med försäljning av lotte-
rier 12.200 kronor. KYrkoherde
Stig Östlund medverkade med

andakt och Janne Brisbo höll
auktionen som gick snabbt och
Iätt tack vare god köPlust.

Pappersinsamling
På måndag kan Kinnarps- och
Slutarpsborna bege sig med
sitt returpapper till Matfocus
och Frökindsgården, där con-
tainers för pappersinsamling-
en står uppställda.

Bra år för lffnnarps
Kinnarpskoncernen kan se till-
baka på ännu ett framgångsrikt
år och VD Lennart Mårtensson
ser också optimistiskt på framti-
den. Visserligen görs för närva-
rande inga nyanställningar på
företaget men det är heller inte
aktuellt med någon personal-
minskning.

Under det gångna året har antalet
.medarbetare i koncernen ökat med
cirka 300, två tredjedelar av dem i
Kinnarp.

- Vi har anstäIlt i stället för att göra
stora övertidsuttag och är överens
med facket om den policyn, .säger
Lennart Mårtensson.

- Det är bättre att erbjuda nya jobb
än att köra slut på personal genom
övertidsuttag även om vi då är med-
vetna om att det kan bli minskningar i
framtiden. I dag är det inte aktuellt,
december och januari har vi fullt på-
drag.

I början på hösten märktes en liten
nedgång men den möttes med inter-
nutbildning för personalen.

lfr'lnst p& 25O milioner
Kinnarp har sk brutet räkenskapsår

och det år som avslutades 31 augusti
var framgångrikt. Bokslutet är inte
helt klart men prognosen visar ett re-
sultåt efter finansnetto på 250 Mkr för
1994 / 95. Verksamhetsåret 1993/94 var
det 145 Mkr.

Det goda resultatet behövs med tan-
ke på de investeringar på cirka 250
Mkr som planeras de närmaste två
åren. Kinnarps satsar på en ny fabrik
i Tlskland, nya maskiner och bilar på
de svenska enheterna och fortsätter
satningen på sk Kinnarpshus, inred-
ningshus, på olika håll i Sverige. I
Huskvarna sätts spaden i jorden för
ett sådant hus vid årsskiftet, i januari
invigs ett kinnarpshus i Järfäl1a och i
mars inviger man lokalerna i centrala
Stockhokn efter en ombyggnad.

STINA LINNARSSON
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Lennart Mårtensson, VD tör Kinnarps, kan se till-
baka på ett tramgångrikt år. Foto: INGVAR CARLSSoN



I I Tänk var åren går - jag upptäcker när jag läser bo-
ken, att jag varit "Vägföreningas" ordförande i 25 år.
Mig kan ni fråga allt om gator, vägat awägrring, grus
eller asfalt...
När iag en gång kallades till uppdraget av valbered-
ningen, så sa den som knackade på min dörr så här:
- Vi behöver en neutraler ordförande som inte har nå-
gra förutfattade meningar om var€ sig Slutarp eller
Kinnarp.
Så gick det till när "stapojken" flyttade till Falbygdens

vagga som stått mitt emellan Slutarp och Kinnarp - där
lokal Frökind i dag ligger. Visste ni det?

JAG TANKER lNlE gå till puben på julaftons kväll.
Jag är ingen "moralgubbe", men när jag läser FT-annon-
serna om att två av stadens pubar har öppet på sen julaf-
tonskväll så blir jag ändå lite fundersam. Puben - en jul-
afton? Jag unnar pub-ägarna en frikväll och ungdomsbe-
sökarna en mysigare miljö en julaftonskväll än en pub i en
liten landsortsstad. Men jag kanske har fel, jag kanske in-
te lever tillräckiigt med i den förändringens värld som nu
är ett faktum...

Fundera över det när du läser vad Gerda Meyerson
skrev julen 1903 i veckotidningen Idun, som jag råkade
möta på min dammiga vind när jag häromdagen letade ef-
ter en tomteluva.

Hon skriver så här:
I I "Julglädien, borde den icke bestå i enighet och kär-
lek och omtanke för andras väI, borde den icke kunna
Iyfta våra sinnen öfver hvardagligheten och komma oss
att tro på och efter förmåga verka för, att ordet om frid
på iorden icke endast blir en vacket helgdagstanke,
utan en ddfkraft i det verkliga lifvets förhållanden, ett
lefvande hopp, som förenar märrniskor och folk?"
GOD JUL!

Bifofyeka
i SluJarp
llEn singelolycka inträffade
på fredagsmiddagen i Slutarp,
då en bilförare av okänd anled-
ning körde av vägen med sin
bil. Hon klarade sig dock helt
utan personskador.
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Söndagsskolans julfest
lff_.1.I?r,t"rats i. Centrumkyrkan.
vrana uloensjö hälsade välkommen
?:n var mötesledare. Barnen tågade
sS.ungande in i kyrkan med kvir?a, inanderna. Sedan följde ett omväx_ranoe program av barnen och ledar_
13. !o* innehöll ett vackert j;irp"l.
så.ng, musik, versläsning mäa i;"_ständning.

., S:d?tt -var det gemenskap kringde dukade borden -"d h"_ilk;?orod,,salt och kaffe som smakade
q:lt: Bqrngn fick även j"iki;;;;;
oeh en strut med gott i, innan feäenavslutades.
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Kinnarps kyrkliga
syförening har försäljning i för-
samlrngshemmet på 

.. tisdag
kväll. Kyrkoherde Siig ösilunä
inleder med andakt.
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Välkommen titt
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GOD JUL
och

GOTT NYTT AR
tillönskar vi våra uppdragsgivare och kunder

SLUTARPS I!_
AUKTIONSFIRMA HB

Fabriksg. 3, SLUTARP. Tet. 0515-33081

Kinnarps kyrkliga
'syförening

har försäljning tisd.
den 5 dec. kl. 18

i Församlingshemmet.
Inledande andakt av

S. Östlund.
Gåvor och paket mottages

tacksamt.
Völkomna!

t[p-i5.
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Jul - Trettondagen
Vättamna till vära gudstiänster i Knneveds pastorat

Julaltsn24112:
Frökindsgården: Julbiin kl. 14.00, Östlund, due$sång,
Vårkumla kyrka: Midnattsguds$ånst kl. 23.30, OsUund,

Eliza-kören.
Börstlg kyrka: Midnattsgudstjänst ld. 23.30, Jämtenius,

kyrkokören.

Juldagen 25f12:
Klnneieds kyrka: Julotta kl. 07.00, Östlund, kyrkokören.
Brismene kyrka: Julotta kl. 07.00, Jämtenius, körsång.

Nyårsafton 31t122
Kinneveds kyrka: Nyårsbön kl. 17.00. Östlund,

sölosång Emelie Hoheisel,
instrumentalister. Invigning av ljusbärare.

Nyårsdagen 1/1:
Börstig kyrka: Hogmässa !d.9.30, $flund.
Vårkumla kyrka: Hogmässa ld. 11.00, Nund.

Trettondag jul 6/1:
Offergång till Missionen ialla kyrkor.
Börstig kyrka: Familjegudstjänst kl. 11.00, Ostlund.
vårkuötiryrra: ramitieödostianst kl. 14.00, Östlund-
Kinneveds kyrka: Julmusik kl. 19.00 tr!.iza-kören,

bamkören, stråkar, Ostlund
Se även notis efter nYår'

Sönd. e. trettond. 7/1:
Brismene kyrka: Familjegudstjänst kl. 11.00, Östlund,

ungdomskören.

Pastorsexped itionen håller stängt 221 1 2, 29 I 1 2 och 21 1 -

Spara gärna annonsen!

Med önskan om en frldfull iulhelg och Ett Gott Nyft Ärl

Kinneveds pastorat

Rikr
år för ;
tr(innarps tj
I I Kinnarpskoncer- I

nen kan se tillbaka på
ännu ett framgflngsrikt
är. Prognosen visar ett
resultat efter finans-
netto på 250 Mkr för
1994/9i. Verksamhets-
året innan var det 145
Mkr.
llPengarna behövs
med tanke på de stora
investeringar som pla-
neras de närmaste åren.

SIDAN 19

s
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Julbord hos SPF 
I

Vid Frökinds SPF:s december-
möte bjlid föreningen sina med-
lemmar på julbord. Ordföran-
den kunde hälsa ett drygt 50-tal
gäster väIkomna. Först hölls
parentation över avliden med-
lem med tyst minut föIjd av
"Härlig är jorden".

Efter en stunds. samspråk var
det så dags för det dignande jul-
bordet med alla dess läckerheter.

Kvällens gäst, välkände Sven
på Lofsgården, fick så göra rätt
för sig som auktionsropare för al-
la paket. Sven kryddar med gla-
da historier mellan utropen, allt
bidrog till en lyckad eftermid-
dag, som avslutades med kaffe.

Bofien om lfinnaru-Slutaru
tillförsäljning

fr.o.m. onsd. 20 dec"
på

ICA Matfocus
Norders Bokhandel

Falbygdens Museum

lilnnereGs
Hembruftförcnlng

och EU-anpassat. Man
bör dock repetera
minst vartannat år för
att ha kunskaperna re-
do att snabbt ta fram,
menar Tommv Nielsen.

l{u kan Wrlta,ns lJnga räd,d,a na
I I Kinneveds Röda-
korskrets bjöd kyrkans
ungdomsledare på en
kurs i första hjälpen
samt hjärt-lungrädd-
ning. Sista lektionen
genomfördes i torsdags
i församlingshemmet.

-Vi är väIdigt glada
att se ungdomar på vå-
ra kurser, säger RK-lä-
rare Tommy Nielsen
från Tidaholm. Ungdo-
marna lär sig fort och
kan dra nytta av sin
kunskap snabbare än
de kanske anar. Det se-
naste årets satsning på
utbildning har lett till
att flera tusen personer
har gått Röda Korsets
kurser som handlar om
att vårda hemma, barn-
olycksf all, trafikskador,
hemvärns-sjukvård och
utbildning på företag.

Efter genomgången
kurs på åtta timmar
får man ett certifikat
som är internationellt

kursen som hölls i Kinneved.

Redan i våras anmäl-
de pastoratets ung-
domsledare sitt intres-
se och då beslöt kretsen
här att bekosta utbild-
ningen, berättar Brtta

Foto:SUSANNE KARLSTEDT

Wilgotson, Rut Persson
och Gurli Sjöberg i
Kinneveds Rödakors.
krets.

SUSANNE
KARLSTEDT.

Både teori och praffiik ingår i Första hjälpen och Hiärtlungräddning'
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Tvillinäörter under
1900-talet r långsamt
växer de samman
När l9fi)-talet bröt in fanns
inte Kinnarp. Endast byarna
Kinneved och Slutarp i Kin-
neveds socken.

Rivaliteten mellan bvarna
existerade kanske tidiga."
men när järnvägslinjen Fal-
köping-Landeryd skulle dras
blev motsättningarna när-
mast akuta med beskyllning-
ar kors och tvärs.

Idag, närjärnvägen är ned-
lagd, växer tvillingorterna
Kinnarp och Slutarp sakta
men säkert ihop.

Kinnarp-Slutarp är samhäl-
lenas gemensamma beteckning
på vägskyltar och sedan flera år
verkar en intresseförening till
ömsesidig nytta.

Lagom till jul har en bok om
de två tvillingsamhällena ut-
kommit. Bakom utgivningen
står en bokkommittd av väl-
kända ortsbor som gjort ett
grundligt forskningsarbete. I
boken redogör de för orternas
utveckling och händelser som
inträffat i stort som smått.

Bildmateriaiet är omfattande
och intressant tidsdokument.
Endast undantagsvis har kom-
mittdn berört landsbygdsdelen
utan har begränsat sig till de
två tätorteina.

Byarna Kinneved och Slu-
tarp var delar av en lands-
bygdssocken, Kinneved, som
bestod år 1900 av ytterligare
åtta byar. AIla var mer eller
r4indre splittrade efter de olika
skiftesformerna under 180O-ta-
let. .

Lektorn på Mönarp
Någon industri fanns inte.

Den största arbetsplatsen var
Mönarps gård, tre kilometer
från Slutarp-Kinnarp. Gården
hade på 1B80-talet inköpts av
en lektor från Götebprg, Au-
gust Bellinder. Egendomen be-
stod mest av mossmark, men
Iektorn Iät dika ut mossarna
och arealen växte under hans
ledning från 40 tunnland till
närmare 1 000.

Gården hade tolv drängar
och ett 2O-tal statare och i skör-

detiden kunde ?5 karlar vara i
arbete.

Bellinder bodde inte själv
permanent förrän efter 1911.

Han kom som stor jordägare i
socknen att tillsammans med
kyrkoherde S. Borell och hä-
radsdomare Alfred Johansson i
Hallagården att föra kommu-
nens talan när det gällde järn-
vägsetableringen i början av
1900-talet.

Kommunalstämman ville ha
två stationer inom socknen _ i
Slutarp och Kinneved. Järn-
vägsbolaget ville bara gå med
påen-iKinnevöd.

Tumultet i Kinneved
Då utbröt tumult i socknen,

anklagelser fördes fram i skri-
velser och insändare. Bellinder
fick på pälsen för att han inte
framfört socknens krav med or-
dentligt eftertryck.

Kinneveds kommunalstäm-
ma fick slutligen igenom sitt
krav på två stationer men
tvingades till att teckna fler ak-
tier. Stationerna fick heta Kin-
narp och Slutarp och kom att
ligga på bara någon kilometers
avstånd.

Linbanan mellan torvströfa-
briken vid Karbo mosse och
Kinnarps station. Banan revs
1957 och stolparna kom tiil
användning när Iitt skulle
byggas för slalombacken på
Mösseberg.

Jic,il*trul {":,t}t l.'Snrftlrx} *$:fr fhfisrffi}
*lr* |tt*{i,trfil* tl*xlr tr*l f,*irftrrfiml**}}l**llts$

En historik över de två stationssamhällen Kinnarp och Stutarp
under 1900-talet har sammanstäilts och skrivits åv en t<ommif-
tö, bestående av kända personer från tvittingorterna som sak-
ta växer ihop.

menadväg. Den var i jämförelse
med vanliga vägar i trakten ra-
kare och bättre underhållen.
Men folk fick inte springa hur
som helst utan för en promenad
till exempelvis T!ädet krävdes
särskild gångbiljett! Statiöns:-
byggnaden hade för övrigt flyt-
tats från T!ädet till Kinnarrc.

Sommaren 1985 var detilu-
tåkt för gott på järnvägen ge-
nom Kinnarp och Slutarp.

Rivaliteten mellan de två or-
terna hade kommit uPP i blixt-
belysning och skulle bestå
länge. Undertecknad minns
från de första journaliståren i
denna bygd vilken vikt som
måste läggas rättvis fördelning
av bevakning i de två orterna.

Ändå fick vi höra: I skriver
bara om .slutarpabora/Kinnar-
pabora!

Gångbiljett
Vi noterar bl a att järnvägen

fick i början användas som pro-
.fuh
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Linbanan Karbo-Kinnarp
En stor kund för järnvägen

skulle Karbo torvströfabrik bli
under många år. Vid Kinnarps
station byggdes ett torvströla-
ger och mellan Karbo mosse
och lagret anlades en linbana,
3,5 km iång.

Linbanan var unik, sägs det i
boken. Den var byggd av 32
bockar av telefonstolpar. 40
vagnar 20 på var sida, gick med
1 1/2 minuts mellanrum. Som
högst gick vagnarna 11 meter
över marken och färden mellan
fabrik och magasin tog 25 mi-
nuter.

-På tillbakavägen kunde
vagnarna frakta varor och post
till Karbo och det hände att
folk åkte med, skriver man i
boken.

Linbanan revs 1957 och stol-
parna fick ny användning när
slalombacken på Mösseberg
fick lift!

Boken berättar också utför-
ligt om olika rörelser inom han-
del, lantbruksnäringen som
kvarn och mejeri, service, hant-
verk och industri. Kinnarps
Kontorsmöblers fantastiska ui-
veckling under drygt b0 år skil-

dras naturligtvis men också
många andra företag och buti-
ker som funnits och fortfarande
lever. Föreningslivet blomstrar
i en rik flora, en utveckling som
skett under seklet. 1901 fanns
bara en enda förening.

Den kommunala förvaltning-
en från den lilla socknen Kin-
neved till storkommunen Frö-
kind och från 1974 samman-
smältningen i Falköpings kom-
mun får sin genomlysning. Den
kyrkliga verksamheten och fri-
kyrkorörelsen visas upp i en
fyllig redogörelse.

Boken avslutas med en kröni-
kJ over händeiser, speglade i
reportage, artiklar och notiser i
Falköpings Tidning under g4

Boken är så vitt vi kan bedö-
ma ett resultat av ett ambitiöst
forskningsarbete och verket
måste vara av stort intresse för
båda gamla och nya Kinne-
vedsbor.

Medverkande i kommittdn
har varit Erik Gustafsson, Rune
Lennartsson, Inger Persson,
Lena Persson, Elof Rehn och
Bengt Samuelsson.

ULLA NORDMARK

Syauktion
gaa 74 OOO
Kinnarps kyrkliga syföre-
ning har haft sin årliga
försälining i församlings-
hemmet. Kvällen inleddes
med andakt som hölls av
kyrkoherde Stig Östlund.

Vackra handarbeten, lotterier
med hembakt bröd och maträt-
ter fanns till försäljning. Under
duktiga utroparna Stig Östlund
och Håkan Silvanders ledning
inbringade auktionen tillsam-
mans med lotterierna 14 375
kronor.

Syföreningen beslöt på sitt
årsmöte i april att dela ut 21
500 kronor enligt följande:
Svenska kyrkans mission 4 000
kronor, Lutherhjälpen 4 000,
Flämslätt 2 000, Hjo folkhög-
skola 2 000, Ria 2 000; IM +
Vrigstad 1 500, SKUT 1 000,
Stockholms stadsmission I 000,
Göteborgs stadsmission 1 000,
hjärtfonden 1 000, Svenska
kyrkans missionsstyrelse 500,
Hjälmserydsstiftelsen 500, Gö-
teborgs kyrkliga sjömansvård
500, flyktingbarn 500.

I(innarps förändrar
llKinnarps fabrik i Vagge- Vaggeryd har erbjudits ftytta
ryd i Småland ha-r lagts ner med- Fabriken var gammal
och produktionen flyttats dels och hade krävt stora investe_till Kinnarp, dels tili Gran- ringar om den skulle varit
strands i Skillingaryd som ägs kvar.
av Kinnarps. Granstrands svarar för Kin_
Beslut. om nediäggning togs narpskoncernens tillverkning
rectan r våras och personalen i av stoppmöbler.

SLUTARP INTERIÖR AB är en av Sveriges ledande tillverkare av utbytesluckor för
kok och annan förvaring. Företaget bedriver tillverkning i egen industrifastighet i Slutarp, utanför
Falktiping. Försäljningskontor finns även i Motala och Ullånger. Företaget befinner sig i en snabb
expansion och behöver därftir förstärka organisationen vid åbriken med en produktionsansvarig

PIÄISCHEF
Bolagets VD svarar själv ftir marknadssidan, med en hög resandefrekvens som ftiljd.
Vi söker nu en platschefsom direkt under VD ska ansvara ftir företagets produktionsenhet,
vilken innefattar orderadministration, produktionsberedning/planering, inköp och
tillverkning samr ansvar ftir åbriksfastighet och produktionsutrustning.

Platschefen kommer att vara operativt aktiv i logistikarbetet och involverad i pågåencle
inftirande av ISO-9000. Vi anser därflir att ledaregenskaper, organisationsförmåga, sam-
arbetsförmåga och afIärsmässighet är viktiga egenskaper, i kombination med erfarenher av
logistik och pioduktion.

För ytterligare information är Du välkommen att ringa vår VD Martin Pålsson, 0515-333 05,
070-555 58 87.eller vår sryrelseordförande Lars-Åke P.rrror,, 06ll-278 00,070,552 Z8 00.

Din ansökan vill vi ha senast 1995-12-13 under adress:

SLUTARP INTERIÖRAB, Kvarngatan 10, 52172 Slutarp.

Adventsf'est hos IOGGNTO
llPå fredagskvällen avhöIl
IOGT-NTO i Kinneved sin sed-
vanliga adventsfest å hem-
bygdsgården i Gökhem.

Föreningens damer hade un-
der dagen bakat sitt julbröd
och en del till kvällens sam-
kväm, varvid bjöds på risgryns-
gröt, smörgås, kaffe och julka-
kor. Efter matten vidtog pro-

grammet som bestod av sång
till musik på fiol och dragspel,
historier och frågelekar. Det he-
Ia avslutades stämningsfulit
med att deltagarna tände var
sitt ljus och en av deltagarna
Iäste en vacker dikt och så
sjöngs en julsång och man ön-
skade varandra en god helg.
i't/rz-4F - M-B J


