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Goea gubbar i Slutarp

Utla-Lena Gustavsson från Falköping visar hur bären ska se ut när de är som godast. I bak'
grunden syns törutom jordgubbsodlare Ralph Strandell också lngegärd Svensson från Slu'
tarp. Ttll-4b- Foto: MARGARETABoMAN

jordgubbsrader, våga och ta be-
talt för bären.

Intresset för bärodling star-
tade redan i tonåren, då han
arrenderade ett område mark
med en kompis i Torslanda i
Göteborg. Han fascinerades av
hur de ena året kunde sätta
pianter och andra året skörda
stora, röda bär.

- Det var precis sådana som
man kunde köpa i affären och
det fascinerade mig. Det är inte
alltid att det blir så bra när
man odlar själv, men det här
Iyckades, säger han.

Fram till 1992 bodde han och
hustrun Inger med barnen i ett
villaområde i Torslanda. Han
är byggnadssnickare och hon

För nästan exakt fyra år songen varit igång en vecka.

sedan flyttade Ralph Under ,våren 
har det varit en

Strandell från torslandå i :äåttrt'-""lif' |?i",;ä|fi"'jå
Götebqrg till Slutarp med il;;d;"'rnser fått elda för
fru Inger och barn. Här att hindra frost"en att ta blom-
startade. han en jord- morna, som sedan ska bli jord-
gubbsodling och på vin- gubbar.

I"a"ttu har 
*han 

ftirJoit sig . ..AIb"!n med jordgubbarna

som snickare i Göte"borgl |!1iiå::å*ot"?.0"t 
och håller

Han odfad-e jordgubbar re- "--;;;;;t jordgubbar från
dan i tonåren i Torslanda morgon tiu kväil oJt aa går det
och tröttnar aldrig på de knappt att tänka på annat, sä-

röda bären, utan äter en ger Ralph Strandell'
tallrik jordgubbar varje Intresse i ton&ren,
dag under sommaren. En kaffepaus under trädet i

Jordgubbssäsongen har kom- skusqan hinner han i alla fall
mit igång sent i år och på Hor- -"d-,L".t måste gå ifrån då och

Lina Häger, 3 år, har varit och plockat jordgubbar med mam-
ma Carin. Hon har en egen hink där hon stoppat de söta, röda
gubbarna.

- Det är tystare och vänligare
här, säger Inger och hon får
medhåll av Ralph.

liinligt bentölnnde
Han påpekar att man kan

komma till affären i Slutarp
bara några minuter innan den
stänger och ändå få ett vånligt
bemötande samt få tid att göra
sina ärenden.

Inger och Ralph bytte namn
på gården till Horsö och plante-

FOIO: MARGARETA BOMAN

jordgubbsplantorna har varit i
vila har han försöjt familjen
som byggnadssnickare. Han tar
förstås helst arbete i närheten
av bostaden, men eftersom det
är svårt med arbete och han
fortfarande har kontakter i Gö-
teborg har det blivit att han
har arbetat där i ett par måna-
der.

- Vi har fortfarande kompi-
sar där och min mamma bor
kvar. Det blir svårt att pendla



Ralph Strandell har låtit gräva en damm på odlingarna för att
ku n n a trosts ky dd sbevattna u n de r kä n sl i g a vårnätte r.

Foto:MARGAFIETA BOMAN

ville köpa en mindre gård och
tittade i tidningen efter annon-
ser.

Snobbl |r,eslut
- Vi hittade inte vad vi ville

ha förrQn jag hade tagit kon-
takt med mäklare som kände
ti1l den här gården, som då het-
te Lillegården. Jag arbetade i
Ttollhåttan då och körde hit
direkt från jobbet för att titta
på den. Jag tyckte om gården
och man kan säga att jag be-
stämde mig med en gång, men
familjen skulle få säga sitt.

I juli det året flyttade famil-
jen från Göteborg till Slutarp,
där de trivs bra med grannar
och övriga ortsinvånare.

jordgubbsplantor det första året.
Gården består av 37 tunnland
mark och tio av dem används i
dag till jordgubbsodling. Han
odlar också lite potatis och ar-
renderar ut resten av marken.
Framförallt är det Ralph som
driver odlingen och Inger hjäl-
per till på sin semester.

Anledningen till att Ralph
sadlade om till jordgubbsodla-
re från att ha varit byggnads-
snickare på heltid, var inte att
det var ont om arbete för
snickare utan istäliet att han
tyckte det började bli för dyrt
att bo i Göteborg. Samtidigt
var det en chans att förverkliga
en ungdomsdröm.

Under vinterhalvåret då

pa vrnrern ocn oarror nar Jag
bott över under veckorna. Mest
är det renoveringsarbete och
utbyggnader som jag har gjort.
Förra året arbetade jag i Göte-
borg under två och en halv må-
nad och ett par månader i Ska-
raborgs län.

- Sedan börjar arbetet med
jordgubbarna igen och då är det
så mycket arbete att det nästan
måste vara en passion för att
man ska lägga ner det arbete
som plantorna kräver. Vi har
nått vårt mål vad det gäller
storlek på odlingen och om vi
ska utöka måste vi börja anstäl-
la folk. Jag är nöjd om vi kan
driva det här på ett bra sätt.

CHRISTEL SKEPPÅS

Dödsfall
Tage ^{ndersson. Tage An-

dersson, Asarp, har avlidit.
Den bortgångne var född

1910 i Olofstorp, Grolanda. Ef-
ter avslutad skolgång flYttade
han till Kinneved, där han tog
anställning i AxtorPs mejeri
som mejeriarbetare och chauf-
för.

Han tog sitt körkort 1929.
Senare flyttade han till SIu-
tarp, där han 1931 köPte ett
lastbilsåkeri, vilket han inne-
hade under 10 år. Därefter bör-
iade han som bilförsäljare un-
der några år innan han anställ-
des som maskinförsäljare hos
Centralföreningen i FalköPing.
Han var verksam där fram till
sin pensionering.

Änkling sedan 1984 sörjes
den bortgångne närmast av sys-
kon. z.s[l -qe .



"Bengt i affdrn" fyller 70 år
I morgon, tisdag, fyller Bengt

Samuelsson i Slutarp 70 år.
"Bengt i affårn" är en profil,
välkänd av såväl unga som
gamla Slutarps- och Kinnarps-
bor. Redan på 40-talet började
han sin affärsbana i Slutarp
och har sedan några år tillbaka
pensionerat sig och lämnat
över en väl inarbetad rörelse i
andra händer.

Han föddes i Hova, men
minns inget av Hova-tiden ef-
tersom han inte hade fyilt 1" år
när fadern Erik tog över "Brö-
derna Olssons'' i den Nilsson-
ska fastigheten i Slutarp. Han-
del och köpenskap blev en del
av hans liv. Föräldrarna bygg-
de ny affärsrörelse 1927 (Af-
färsgatan B) i vilken fastighet
också inrymde boendet. Där.
med fanns närheten till affärs-
verksamheten och helt natur-
ligt tog handeln från ungdoms-
åren en stor del av Bengts Iiv

- Det har varit en rolig tid.
Det konstaterar inorgonda-

gens jubilar, som kastades in i
verkligheten när pappan, vid ej
fyllda 50, gick bort. Greta -t
Bengts mor - och den unge so-'
nen blev ensamma företagare
1948. Tio år senare tog Bengt
själv över hela rörelsen.

Siu hutölsar
Han har på nädfål] föIjt ut-'

vecklingen inom sin bransch.
När han inledde sin handelsba-
na fanns fyra butiker i Slutarp
och tre i Kinnarp. 19?3 byggde
Bengt Samuelsson en ny ICA-
hall och på livsmedelssidan är
det nu den enda i tvillingsam-
häIlena.

Ttots tidiga morgnar och se-
na affärskvällar har Bengt
hunnit med att engagera sig i
samhällets föreningsliv. Han
har funnits med i samhällsför-
eningen sen tidigt 50-tal, han

har varit ordförande där och
senare i Frökinds Intresseföre-
ning, en post som han lämnade
vid senaste årsmötet. Den 1o-
kala rödakorskretsen har legat
Bengt varmt om hjärtat. Tidigt
medlem och nu ledamot av sty-
relsen. Därför vill han följdrik-
tigt att en gåva till Röda Korset
ska ersätta eventuella tänkta
blomsterhyllningar i morgon.

Hans engagemang har också
räckt tili för ortens idrottsföre-
ning i vars styrelse han en tid
var kassör och numera medlem
i den sammanslagna idrottsför-
eningen. För det är så att Bengt
är allätare av idrott - fotboll,
handboll och även friidrott ger
honom ez dimension av livet.

Kanske grundlades idrotts-
intresset när han "lite lätt"
agerade i blygsamt SlutarPs-
sammanhang i fotboll...

Några intressen i livet har
vaknat sent. Han har motorbåt
i Vänern. - Den kanske är lite
för stor och ohanterlig för en
pensionär, så jag kanske ska
titta på en något mindre. Som
motion testar han golf och bou-
Ie - den nya innesporten, inte
minst för pensionärer.

Av detta torde väl framgå att
morggndagens jubilar inte ba-
ra ägnat sin fritid åt att plocka
fram fräscha varor till sina
kunder. Föreningsengage-
mangen har också lett till en
annan värld - nämligen den
politiska. Hans fanns med i den
beslutande församlingen i
gamla Frökinds kommun och
har även senare haft uppdrag
politiskt. I den lokala moderat-
föreningen tas också hans kraft
i anspråk.

Fungera;nde ho;nd,el
Men det är till handeln han

gärna återvänder när vi talas
vid. Den lokala. Han har bl.a.

suttit i styrelsen för Falköpings
Köpmannaförening i 20 år. Och
nu som pensionär ser han med
glädje att det finns en mycket
väl fungerande handel i Slu-
tarp i det företag han lämnade
över.

Bengt Samuelsson har syn-
punkter på utvecklingen i de
båda samhäliena och betonar
vikten av Kinnarps (möbelfö-
retaget) för de båda orterna.

- Det är dock synd att vi inte
har något riktigt centrum mel-
lan oss härute. Och fortfarande

finns det en rivalitet mellan de
båda samhällena, även om den
inte är så tydlig som tidigare.
Här har det hänt mycket under
senare år.

"Bengt i affärn" - en åktiv

"Bengt i afftirnt' fyller 70 år i morgon tisdag.

zLt'T-4b.

pensionär, som också är stän-
dig valberedning i Kinnarps-
Slutarps Vägförening. frir ätt
nu nämna ett "sidouppdrag".

Ha en bra högtidsdag. Vi är
många som tycker om ditt
"närengagemang" i stora och
små frågor.

BÄssE .loriaNssow



',kanVägkyrkan har öppet hela ve(
Igår, måndag, inleddes
vågkyrkan i Kinneved med
kaffeservering, utställning
av bygdens konstnärer och
konsthantverkare, guid-
ning av kyrkan samt an-
dakter och musikstunder
varie dag i denna vecka.

Vägkyrkan avslutas På
söndag i prästgårdens
trädgård med bland annat
sång och musik.

Vägkyrka har under de se-de
naste anordnats i Kinneved
med kaffeservering och utställ-
ning av konst och konsthant-
verk i Församlingshemmet in-
till den vackra och sevärda
l100-talskyrkan med stavkors-
häIlar och liljestenar utanför
kvrkan.

Guidning av medeltidskYr-
kan är ett av inslagen under
veckan med vägkyrka.

Sgfröreningur
st&r lör krr,llet

Under de fem första dagarna
i veckan svarar Pastoratets fem
svföreningar för kaffeserve-
ringen, Elisakören På lördag
octr fölsamlingskåren På lör-
dag.

Vagkyrkan inleds under ef-
termiddagen och fortsätter un-
der kvällen med andakt och
musik i kyrkan.

I går sjöng menigheten Psal-
mer tillsammans med kantor
Elisabet Henriksson samt
prästparet Eva och Stig Öst-
lund.

Programmct
i oeeknn

I kväll bjuds på musik, violin,
och solosång.

I morgon, onsdag, arrangeras
en orgelafton med Håkan Hen-
riksson som organist.

På torsdag har kväIlsPro-
qrammet förlagts till Försam-
Iineshemmet, där Henrik Ru-
beisson, piano, och Camilla
Karlsson, sång, medverkar vid
en visafton.

En stund före visaftonen an-
ordnas en tipsPromenad.

På fredag kväll framträder i
kyrkan två prästPar med sång -
Inger och Harry Hult6n samt
Evå och Stig Östlund.

De två sistnämnda me$ bar-
nen svarar för lördagens kväIls-
program med sång i olika kom-
Littätio.t"t Familjen Östlund

pä måndagen öppnades vägkyrkan..i finlevedg församlingshem, där gFster senrcra.s kafte och

dopp, konst ocn Xonsliäiivä*. ieigryrXan pågår heta vdckan och lkvrkan anordnas andakt

och musikstunder. på bitden beundras pors-tiismaning av tr. v Kerstiit Gustavsson, Elisabet

H;;;ik";;;;Etiy Ånaersson och Karl-Gistav Gustavsson' Foto: Lo CATDAHL

bosatt inom pastoratet - visar obruten arbetskapacitet, så vitt
ett par torrnålsgravyrer. vi kan bedöma'

Han är den mest drivne En av Evys bildvävar visar t
konstnären i sällskapet och ex Kinnarps välkända möbelbi-
hansbildskapandeäravhöglarpåvtigtilldestinationsortel.
kvalitet. Slutligen visar Sörby vävstu-- 

nirgitta Ewertsson från Bör- 99 upp en rad vackra, välgjorda
stig visar några målningar med alster.'
naiurmotiv. 

- Vägkyrkan i Kinneved är väI

Birgit Abrahamsson hör till värd en avstickare från genom-

de sliickligare i genren pors- fartsvägen' 
-

linsmålnin! och dulktiga äf ock- ULLA NORDMARK
så de andra utställarna i denna

medverkar också i söndagens
avslutning på sommarens väg-
kyrka i Kinneved.

I(onst oeh
konstho,ntoerk

Det finns ett stort intresse för
skapande arbete ute i bYgderna,
oftast bland kvinnor som av
tradition handarbetar med oli-
ka tekniker.

Männen är inte direkt överre-
presenterade på utställningen,
men den trio som visar sina
verk är mästare i sina olika om-
råden.

Där visar Knut Östberg sin
läckert svarvade träslöjd, t ex
askar som får underbara mön-
ster av naturen själv genom trä-
ets ådring och lYster.

Äke Bloms träskulPturer kan
man betrakta länge och uPP-
täcka detaljer, väIgjorda och ut-
trvcksfulla.-Fl"tu 

u'o dem är bilder med
handfast humor som får en
åskådare att dra rejält På smil-
bandet.

Mats Svensson - han är också

grupp:Birgitta Lundvik, Maj
Johånsson, Inga Nielsen och
Brita Joahnsson.

Ettgs
otrolögu flit

En makalös handaflit och va-
riation i tekniker visar EvY An-
dersson, som visar uPP det mes-
ta från bildvävar, röllakansvä-
var och broderier till Porslins-
målning.

Hon iäcker ett helt eget bord
med handarbeten av olika slag.
Evy byggde uPP KinnarPs till-
sammans med maken JarI en
gång och har som Pensionär en

Lell -q6.



Gösta Arvidssrrn

EN HEtAnE PÄ KULÄ, det var Gösta Arvidsson, idag 71 år. För snart 50 år sedan tävtade den då 23-årige Gösta Alvids-
son för Sverige i OS i London. Z-fh-qo. : .. 

Foto: MARGARETA BoMAN

Illngen har väl undgått att och även om det snart-hqr g?tt stor sak för den då 23--årige
OS juJt nu pågår i Atlanta i 50 år sedan han tävlade för Kinnarpsso1en. Där kunde han
USA. Sverige i London, så minns han - om han inte begav sig till
Många drömmer säkert om att sin OS-start med stor glädje. Iäktaren på det-nybygda lV"q:
få u[pleva ett olympiskt spel Inte bara för att det gick bra - !l"y : fölia tävlingarn-a på tf,
på ptätr, som åit<åäare eiler Gösta blev faktiskt femma - åtta år innan TV:n kom till
i.ånJt e ännu hellre som aktiv. utan lika mycket för allt runt Sverige!
6 gn som vet hur det känns omkring, själva arrangemang- I I FT-s-p-orten- träffade Gösta
af'Gtista Arvidsson från Kin- €t, själva känslan. över en fika och pratade OS nu
narp. Han var en hejare på att I I Bara att få komma till en och då.
stötä kula i sin ungdoms dagar, världsstad som London var en SIDAN 20



Gösta minns ett kul OS
Ingen har väl missat att OS
pågår i Atlanta iust nu.
Säkert är det många som
drömmer om att få upple-
va ett olympiskt spel på
plats, och då soni aktiv.
För de flesta stannar det
vid drömmar, men för an-
dra blir det verklighet.
Som för Gösta Arvidsson
från Kinnarp som redan
1948 var en av två svenska
kulstötare i London-OS.
FT-sporten träffade Gösta
så här dagarna före kul-
stötningen och den övriga
friidrotten drar i gång bor-
ta i USA.

"Man trodde
inte att det
l.ofanns en s{r

stor stad som
Londono'

Idag är Gösta Arvidsson 71 år
och det är nu 48 år sedan han
deltog i OS, men fortfarande
minns han tävlingarna som om
de var igår och tittar gärna på
OS på TV hemma i Kinnarp där
han ännu bor kvar.

- Tlvärr är det lite dumma ti-
der, men simningen, boxningen
och brottningen har jag sett.
Självklart kommer jag följa fri-
idrotten också. Det känns alltid
lite speciellt att titta på OS ef-
tersom man själv varit med, sä-
ger Gösta och ser ut att dröm-
ma tillbaka till sommaren 1948.

Kinnarpsfamiljen Arvidsson
var en riktig kulstötarfamilj
där framför allt bröderna Gösta
och Harry nådde framgångar i
Lrr'lrinoqrnr RÄooa rrrr rla mprl

TNGEN MEDALJ, även om det var ganska nära. Men väl ett fint diplom, som nu pryder väggen hemma i Gösta Arvidssons bostad.
Gösta bor kvar i Kinnarp, och minns sin OS-start 1948 med stor glädie. Foto: MARGARETA BoMAN.

Men då jag jobbade i skogen
var jag ganska stark ändå.

Och tack vare den hårda trä-
ningen gick det riktigt bra för
den då 23-åriga Kinnarpssonen
i OS. Gösta blev femma i täv-
lingen på sina 15,39. Vann gjor-
de en amerikan vid namn
Thomsson som satte världsre-
kord med 1?,12.

- De var tre amerikanare i
topp, men ja! var i alla fall bäs-
te svensk. Den andre svensken
var Roland Nilsson.

lNåonn medali fick Göst: :llt-

- Vi skulle tävla samma dag
och blev rådda att inte vara
med. En invigning tar på kraf-
terna och vi fick se den på TV
istället.

Och just fenomenet TV är nå-
got Gösta nämner ofta när han
talar om London-OS. Till Sve-
rige kom "dumburken" först
1956 så när Gösta och de andra
såg på TV i England var de re-
jält före sin tid.

Dlösso,de tino,len
- Det var en reiäl unolevelse



I lallclsrageL uull >LULLE I
verse landskamper. Men bäst
lyckades alltså Gösta.

Inte bereeld
- Men OS var absolut inget

jag var beredd på. Det var först
i en tävling i Danmark strax fö-
re OS som jag stötte så pass bra
att jag fick åka med till Lon-
don, minns Gösta.

Ttots detta var han absolut
inte oförberedd rent tränings-
mässigt när spelen började. Vis-
serligen hade han mipssat vin-
terträningen, men vårträningen
var som vanligt hård. Först ar-
betade han i skogen till fem-sex
på kvällarna och därefter var
det raka spåret till träningsPla-
nen i Asarp där han tränade
vade dag.

- Jag sprang mycket och hade
bra kondition, men det var inte

. så bra med löpning eftersom
man tappade snabbhet som är
det viktigaste i kulstötningen.

, IDet oo;r inget ata ho..-
Nu tog Arvidsson igen detta

genom att göra 15-20 hundra-
metersstarter varje dag. Någon
speciell styrketräning var det
dock aldrig tal om.

- På den tiden trodde man in-
te det var bra med skivstång
och mina tränare Martin Jans-
son och Rolf Glrstavsson sade åt

"ffiliqiattruindvika 
sådan träning:

rrlEu Dr6

fint diplom och han blev också
rejält firad när han kom hem
från sitt äventyr.

Fin mottolgrling
- Speciellt i Falköping var

det många människor som möt-
te mig vid tåget, men även här i
Kinnarp blev jag uppmärksam-
mad, ler Gösta och det syns
tydligt att han längtar tillbaka.

Ett OS är ju alltid något ex-
tra och även om det växt fruk-
tansvärt mycket de senaste åren
var det natufligtvis en tantas-
tisk känsla för en grabb från
Kinnarp att komma till väldiga
London och delta i de första
olympiska spelen sedan 1.936
(andra världskriget kom ju ivä-
gen). Bara det faktum att det
var i storstaden London var nå-
got extra, enligt Gösta.

- Man trodde inte att det
kunde finnas en så stor stad.
Dessutom tävlade vi ju På
Wembley som var nybbyggt och
fullsatt. Det var en verklig
känsla.

Illis s anle i,noig ning e n
Nu för tiden är OS-invig-

ningarna verkligen pamPiga
och något de flesta vill uPPleva.
Förr var det inte lika stort, men
ändå något visst. Dock missade
Gösta och de andra kulstötarna
'invigningen in4ör"Os tr948. ' "'

g""rt" långt från Kingstog
Park där vi bodde till tävling3-
arenorna såg vi de flesta gre-
narna på TV. .Dock missade vi
fotbollifinalen eftersom vi åkte
hem samma dag. Det kan jag
inte förstå att vi skulle åka hem
just när den var. Det hade varit
roligt att se, säger Gösta lite
missnöjt.

För just i detta OS tog ju Sve-
rige guld i fotbollen och natur-
ligtvis träffade Gösta Arvidsson
de svenska fotbollsstjärnorna i
OS-byn. I guldlaget fanns blan-
da andra Henry "Garvis"
Karlsson (ursprungligen från
Falköping) och Gunnar Gren.

Efter OS fortsatte Gösta täv-
la och tillsammans med större
delen av svenska friidrottsland-
slag åkte han ut på turne hösten
1948 och genomförde ungefär
15 tävlingar i bland annat
Tejckoslovakien och Ungern.

Fölier med
- Han som kom fyra i OS var

från Tjeckoslovakien och ho-
nom träffade jag några gånger
efteråt. Annars har jag inte så
myeket kontakt med friidrotta-
re från föry men jag är idrotts-
intresserad och följer kulstöt-
ningen så gott jag kan. Tlvärr
kan jag inte stöta något själv
längre eftersom jag oPererat
b6gge ,höf.terna., Min sista stö,t

börJan av 80-talet.

gjorde jag i en veterantävling i
början av B0-talet, berättar
Gösta som även var duktig i
diskus där han faktiskt kom två
i en landskamp.

Om idrottens utveckling med
doping och annat har han inte
något gott att säga.

eellet oo,r biitare törree
- Förr visste man inte vad do-

ping var för något: Men genom
,,åren *tra.r.., iag". siikert.,.det äf ,,

Foto: MARGARETA BOMAN.

många som vunnit dopade, det
kan inte vara speciellt roligt att
vinna på det sättet. Det var nog
bättre lörr, säger Gösta och
drömmer sig på nytt tillbaka
till London 1948 då Sverige tog
flera guld förutom fotboll.

"Och när man ser på de sven-
ska OS-deltagarna i dag är man
beredd att hålla med Falkö-
pings bäste kulstötare genom
tiderna. Det var bättre förr!

" ryrts4E! s{ÖaYlsr-

TEKNTKEN SITTEB där än. Men efter en höftoperation blir det
inte några "stötar". Sista tävlingen giorde Gösta Arvidsson i

Tipspromenaden vid
Församlingshemmet
i torsdags lockade ca. 25 perso-
ner. Frågorna får betraktas som
ganska svåra, då ingen pricka-
de in tolv rätt på vuxenprome-
naden. De tre barn som gick ef-
ter barnfrågorna lyckade dock
alla tre med att få alla rätt.

Rätta svar: Eva, 1872, klippa,
Brunkulla, Tirrkiet, Sovjetunio-
nen, apelsin, Magnus, Fredspri-
set, 13, Monaco, samtliga är
rnusikinstrument.

Utslagsfrågan: 535 pärlor i
burken. Vinnare i vuxenprome-
naden blev Anna-Lisa Hallq-
vist fr Södra Björke med 11

rätt. Vinnare i barntävlingen
blev Ida Bjurelid-Bengtsson,
Falköping, tröstpriser till Erik
och Sara Billman-Stark finns
att hämta i församlingshemmet.

På tisdagsmorgonen upptäck-
tes skadegörelse vid Slutarps
Bil och Motor. Någon hade
tankat sin bil under natten
och sedan glömt att ta ur ben-
sinslangen ur tankhålet på
bilen. Slangen följde alltså
med när bilen körde därifrån
och slets sönder. Ingen har
hört av sig till macken eller
polisen om det ihträffade.

l$nneueds Pastolats För'

samlingsldl SommarutllYltt
Sönd. 18/8 efter Gudsti.
i Brismene
-Medtag kaffekorg
-Besök i Eriksbergs nYa &

gamla lryrka
-Fornminnesplats
-Middag på Tlollabo'

Hudene Kvarn
-Musikgtj. i Jällby k:a med
Eva & Stig Östlund. Kaffe i
församlingshemmet.
Anm, snarast
-Exp. tids. fred. tel: 330 26

-K-E Torstensson tel:301 55

Frökinds SPF
besökte Tor.sö
Frökinds SPF var i mån-
dags på resa till Torsö.

Väl framme på ön besök-
tes först Dillö där en liten
verkstad tilLverkade klock-
or.

Sedan intogs middag på
Torsö kaffestuga.

Efter middagen hölls mö-
tesförhandlingar. Då disku-
terades bland annat före-
ningens 10-års jubileum
som ska hållas i Försam-
Iingshemmet den I septem-
oer.

Sedan gick färden vidare
till Laxhalls fiskeläge där
den rök'ta siken tyvärr tagit
slut.

Efter en rundtur på Torsö
ställdes kosan hemåt med
kaffepaus på Helensgården
i Skövde. ${g-q6.

KTNNARP,/SLUtAnP



Kinneveds hembygdsförening har haft
sin årliga slåtterkväll på Långebacke i
Axtorp.

20 personer i alla åldrar, försedda med liar,
räfsor och hötjugor, hjälptes åt att slå och sam-
la ihop växtligheten, där det numera förekom-

mer gräs och ängsblommor av många olika arter,
en del av dem mindre vanliga. Innan hembygds-
föreningen för flera år sedan började sin lieslåt-
ter var backen till större delen bevuxen med
nässlor och hundkex.

'Efter arbetets slut lät deltagarna det medhav-
da kaffet väl smaka. zels4b

Kinnarp/Slutarp tog
hronset i Huskvarna!
Under den gångna helgen
har två flicklag från Kin-
narp/Slutarps IF varit i
Huskvarna och spelat i
Öxnehagaspelen, en fot-
bollscup för pojk- och
flicklag i åldrarna 14-16

rilr'9t''

man på nytt Växjö som denna
gång blev för'svåra. I sjätte
matchen på tre dagar orkade
man inte stå emot de större och
starkare Växjötjejerna som ef-
ter två snabba mål i inledning-
en språng ifrån till 7-0 mot ett
lite uppgivet Kinnarp/Slutarp.

TYots den förlusten ska tjej-
erna ha all heder av sin insats.
En tredjeplats i den starka kon-
kurrensen var mycket bra gjort.

De något äldre tjejerna, 14-
15 år, spelade i F16-klassen, så
även här fick mari möta lag
med större kraft och rutin. La-
gets gruppspelsmatcher slutade
med en oavgjord match (2-2
mot Nässjö FF) samt två förlus-
te\ 0-2 mot arrangörsklubben
Öxnehaga torts betydande
spelövertag och 0-tl mot slutse-
grarna Hällesåkar IF från Lin-
dome. I första matchen i B-
slutspelet föll man sedan mot
Våmb med 0-5.

o

PAMINNELSE
om vår loppmarknad den 28 september.

Gör en sista koll i era gömmor.
Gods mottages fram till 20 september.

Ring 337 06 eller 332 21

Kinneveds

ar.

Klubbens 12l13-åringar spe-
lade i F14-klassen och hamna-
de trots att de mötte äldre mot-
stånd på en överraskande tre-
dje plats totalt. Laget slutade
tvåa i sin grupp efter vinster
över Egnahems BK (Huskvar-
na) 2-0, Stegeborgs IF (Söder-
köping) 5-1 såmt oavgjort 0-0
mot slutsegrarna Växjö FF och
1-1 mot JuIa BK. Därmed var
laget klart för kvartsfinal.

I en tät match på söndags-
morgonen besegrades Hagapoj-
karna från Jönköping med siff-
rorna 2-0. I semifinal mötte

Vägkyrkan startar i dag
Från och med i dag är det dags
för vägkyrka i Kinneved med
aktiviteter under eftermidda-

gar och kvällar med avslutning-
ar i Kinneveds kyrka. Mycket
sång och musik står på pro-
grammet. ZLI l-qb.
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Braår för Kinnarps
ökar allt mer

Av STINA T/NNARSSON
Det verksamhetsår som
avslutades 31 augusti
ser för Kinnarps AB ut
att ge en vinst På 250-275 '

miljoner efter fi.nansnet-
to före skatt. Det är en
ökning på 50 miljoner
jämfört med året innan.
Ökningen ligger helt
och hållet på exporten
som visar ett plus Pä 125
miljoner medan försäli-
ningen inom Sverige
minskat.

Det goda resultatet av-
speglar sig i det beslut om
investringar som tagits i
sommar, investeringar
fiir 150 miljoner i år och
lika mycket nästa år.

Vi har forfarande en stark
utveckling i företaget, säger \rD
Lennart Måt'tensson, även om
det skett en arrmattning nåir det
gäller den, gvenska marknaden.

Men den avmatthingen kan
snarast ses som en normalise-
ring. 1994 var den svenska
marknaden överhettad, det
var då exporten började rulla
igen och företagen behövde
nya arbetsplatser.

Den svenska marknaden är
fortfarande huvudmarknaden
men det är exportmarknaden
som svarar för ökningen det
senaste året.

I dag ligger drygt 40 Procent
av Kinnarps omsättning utan-
för . Sverige, 650 miljoner av
den totala omsättningen På 1.5

miljarder. Ambitionen är att
fri 50-50, alltså lika mycket ut-
omlands som i Sverige.

-Det är bra att sprida risker-
na så vi inte är beroende av en
enda marknad.

Konkurrensen i Sverige har

skärpts. Samtidigt som den
svenska marknaden för mö-
bler till kontor och offenUig
ririljö viker något vill IKEA,
som förra året köpte TUA, sIå
sig in på marknaden.

De två största på marknaden
i dag är Kinnarps och EFG
Partner.

Den ökande konkurrensen
kan leda till utslagning bland
mindre tillverkare och om-
struktureringar i branschen,
tror Lennart Mårtensson.

För att möta konkurrensen
lanserar Kinnarps nya Pro'
dukter på marknaden och nY-
investerar

-Vi sitter inte stilla utan
skärper oss ännu mer. IKEA
har resurser och ambitioner
och blir en svår konkurrent,
som jag har all respekt for.
Men det finns utrymme for oss
båda. Man måste se det som en
tillgång om två svenska möbel-
foretag hjtilps åt ute i EuroPa.

Kinnarps söker sig framför
allt till norra och mellersta Eu-
ropa. Visst har man sålt till
mer exotiska läner, som SYda-
frika, Mauritius och Kina,
men det har skett utan hfudare
satsningar, handlar mer om
order "som ramlat ner".

Vi konkurrerar med Priset,

Nöid VD. Lennart Måftensson, VD på Kinnarps AB, kan se till-
baka på ett bra år . Det verksamhetsår som nu avslutats indi-
kerar en vinst på 250-275 milioner. Bild: INGVAR cARLssoN

vår prisnivå är lägst i Västeu-
ropa. Samtidigt är det nödvän-
digt att anpassa produkterna.

I konkurrens
med 30 företag

Kinnarps rir i dag ett etable-
rat namn i Europa. Nyligen
tecknades ett ar,tal, v?irt 15-20

miljoner, om arbetstolar till al-
la Fords fabriker. Tidigare har
Kinnarps fått samma order
från Renault som valde den
svenska kontorsmöbeln i kon-
kurrens med 30 andra företag.
B0 stolar åick oidentifierade ut
till Renault och provades av de
anståillda som fick.tycka till ge-

nom att fylla i ett schema. Ef-
ter första "sittningen" fanns
fem företag kvar. B0 Procent
lär ha valt KinnarPsstolen.

Pris, funktion, kvalitet och
inte minst miljö, det är det vi
konkurrerar med i Europa. sä-
ger iennart Mårtensson.

Investeringar
Kinnarps har i sommar tagit

beslut om ett investeringsPro-
gram på 150 milioner och vän-
tas investera lika mycket nästa
år. Närmast kommer en nY
maskinlinje för produktion av
planmöbler, en tillbyggnad
och modernisering av utlast-
ningen, inköp av ett stort antal
nya bilar och släp samt en
satsning på ADB.

Vidare är ambitionen att
minska leverenstiderna med
70 procent. De 4-6 veckor det
handlar om i dag skall bli max-
imalt 2 i framtiden.

Satsningen på produktut-
veckling är kraftig och 'om ett
pär veckor presenteras en nY
kollektion.

- Marknaden kommer att
kräva snabb produktutveckling -

och aweckling, produkter kom-
mer att få kortare livslängd.

Kinnarps AB har totalt 1 200

anståillda. Av dem flnns 770 På
Kinnarpsfabriken.

5/q-qu.



Linn på Kinnarpsstol. Linn Gustavsson på Vartoftaskolan gillar sin stol.

Var tionde elev
Mer än var tionde.skolelev
i Sverige sitter på en stol
från Kinnarps.

Kinnarps skolmöbler,
som började tillverkas i
mycket biygsam omfatt-
ning för några år sedan. är
i dag en växande nisch in-

om Kinnarps AB. Det är
inte så märkligt. Kinnarps
är störst på kontorsmöbler
och skolmöbler och kon-
torsmöbler liknar alltmer
varandra när det traditio-
nella klassrurnmet anpas-
sas till ön ny skola.

I sommar har Kinnarps
levererat 15 000 stolar till
skolor runt om i landet och
enda problemet för företa-
get är att alla vill möblera
sina klassrum på sommar-
lovet.

SIDAN 10

sitter på en

Bild: MARGARETA BOMAN

Kinnarpsstol ft'n



Av STINA I,INNARSSON
Mer än var tionde skole-
lev i Sverige sitter på en
stol från Kinnarps.' Kinnarps skolmöbler,
som började tillverkas i
mycket blygsam omfatt-
ning för några år sedan,
är i dag en -våixande
nisch inom Kinnarps
AB. Det är inte så märk-
ligt. Kinnarps är störst
på kontorsmöbler och
skolmöbler och kontors-
möbler liknar allt mer
varandra. när det tradi-
tionella klassrummet
anpassas till den nya
skolan.

Det började för fyra år sedan
med elevstolen Casper, den
där glada stolen som säkert
många sett i skolor runt om i
Iänet, höj- och sänkbar och i
härliga färger, oftast med av-
tagbar mjukstoppad tygkläd-
sel. Undra på att den blev po-
pulär. Den såg ut som ett glatt
utropstecken i klassrum där
skolmöbler av tradition är bei-
gebruna.

De nya elevstolarna var inte
bara trevliga att se på, de bygg-
de på ergonomi, funktion och
flexibilitet. också något nytt.

Sedan rullade det på och i
dag har Kinnarps ett heltäck-
ande system för undervis-
ninqcmiliöor

Tre egenskaper
Mikael Gadd, som är mark-

nadschef på Norden hos Kin-
narps, talar hellre om utbild-
ningsmiljöer än skolmiljöer.

-Vi närmar 'oss alltmer
klassrum som ser ut som ar-
betslivets kontorsmilj öer.

- För att en stol skall passa i
en skola - lika vril som på ett
kontor - skall den ha god ergo-
nomi, god kvalitet och lång
livslängd.

Skall man göra en stol med
de egenskaperna blir det ingen
lågprisstol och det är kanske
enda problemet för Kinnarps-
stolen. Nåir kommunerna har
dalig ekonomi blir det lätt att
de faller för en lågprisstol.

- Det eir lätt att göra en dalig
kopia. Men vi ger inte avkall
på vara krav och vi Zir överty-
gade om att det haller i läng-
den.

Stolarna testas både i labo-
ratorier och i verkligheten och
Kinnarps tar gärna emot ön-
skemål och synpunkter från
brukarna, dvs elever och lära-
re.

15 000 stolar i sommar
I sommar har Kinnarps leve-

rerat 15 000 stolar-till skolor.
För alla skolor vill ha nya mö-
bler under sommarlovet och
den komprimerade leveransti-
den är faktiskt ett problem för
företaget.

Men vi letar efter andra
sätt att möta skolan. Vi kan t
ex Ieverera på natten - bara det.
flnns någon som tar emot oss.

Kinnarps levererar bord,
stolar, hyllor, skåp tiJl skolor -

men det är bara stolen som är
framtagen specifikt för skolan,
övriga enheter kan användas
på alla arbetsplatser.

Sug efter annorlunda
möbler

Skolmöbler har inte varit
någon högprioriterad del i
Kinnarps produktion utan me-
ra setts som ett intressant
komplement och hittills inte
marknadsförts särskilt hårt.

På stol från Kinnarpe.
Var tionde elev i Sverige sit-
ter på en stol från Kinnarps,
vars skolmöbler har stor
framgång.

Man har visat skolmöblerna
på mässor och utstäLlningar
men inte mycket mer. Ändå
har framgången kommit.

Det flnns antagligen två
skiil. Det ena är att det finns ett
stort sug efter annorlunda mö-
bler till den nya skola som väx-
er fram och som ?ir långt ifrån
traditionell katederundervis-
ning. Det andra är att de klass-
rum som prövat Kinnarps är
nöjda och, som Mikael Gadd
säger, en nöjd kund ger tio
nya.

Förutom i Sverige säljs Kin-
harps skolmöbler i Norge och
Finland och man är på väg ut i
övriga Europa.

Skolmiljö blir kontorsmiljö. Mikael Gadd, marknaQschef hos Kinnarps, ser hur skolmil-
iö och kontorsmiliö allt mer närmar sig varandra



Frökinds SPF- tioårsj ubilerande

Av ULI,A NORDMARK
I Kinneveds försam-
lingshems stora sal stod
borden festligt dukade
och från en buff6 spreds
förföriska dofter av
"Jansson", köttbullar
och annat småvarmt.

Lagom högtidliga tal,
blomsterhyllningar och
presenter från grannför-
eningar och distrikt, un-
derhållning och gemen-
skap. Så firade Frökinds
SPF sin tioåriga tillva-
ro.

Vid starten för tio år sedan
var medlemsantalet blygsamt,
en handfull pionj?irer bara.
Men föreningen har v?ixt och
har idag ett 70-tal medlemmar.
Med en pensionärsforening är
det onekligen så att medlems-
kåren måste vidkännas minsk-
ningar. Å andra sidan fi.nns he-
la tiden underlag för rekryte-
ririg, nya pensionärer tillkom-
mer ständigt.

-Alltfler går i pension vid re-
lativt unga ar. D?irför måstö vi
också se över och förnya före-
ningens verksamhet. Boule-
spel är därför ett sätt att fånga
in de yngre. nya pensionärer-
na. Många har kanske sportat i
unga år och med boule-spel
kan de tillsammans med lika-
sinnade ta upp den tråden från
forr, sade Werner Granlund,

fore detta kommunpolitiker i
Falköping och numera dis-
triktsordforande i SPF, i sitt
hyllningstal till den tio år gam-
la FYökinds SPF.

Trogna medlemmar
Ordföranden Lennart Pet-

tersson hyllade några medlem-
mar som flitigt deltagit i ftire-
ningens liv och arbete unde de
gångna åren. Lydia Zand6n,
Göte Johansson och Eva KarI-
stedt fick blommor. Margit An-
dersson, som var föreningens
första ordförande, skulle ockSå
blomsterhyllats men hon var
förhinfuad att delta i festen.

Historik
Tilly Andersson hade sam-

manstiillt historiken och man
flck av den veta att foreningen
bildades i september på initia-
tiv av $tig Andersson, ordfö-
rande för Vartofta-pensionä-
rer och i distriktet. Personalen
på Frökindsgården fanns ock-
så med i bilden som pådrivare.
Sedan föreningens första
stund har den fått disponera
Frökindsgårdens samlingssal
for sina sammankomster och i
gengäld anordnar föreningen
en del program och underhåLll-
ning.

Medlemsutvecklingen har
varit god _ från 19 i starten till
ett antal som oftast pendlar
mellan 60 och 70. Ekonomin
har skötts bra så föreningen

anser sig vara vid god kassa.
I programbilden ingår besök

av t ex Mats Ljung, KjeJl Krag-
he, Astrid E Nilsson, ofta kal-
lad "Marseilles ängel" samt en
rad lokala förmågor. Man har
anordnat frågesport, bingo,
studiecirklar och resor. Före-
ningen har deltagit med Pro-
grarn i nåirradion och engage-
rade sig starkt for några år se-

dan i striden om lokalisering-
en av biblioteket i FYökind.
Tilly flck också en blomma fiir
sin utmzirkta resum6 över de
tio åren.

Måste vara alerta
Werner Granlund örklara-

de att pensionärsföreningarna
måste ständigt vara på alerten.
Från distrikt och förbund har
man beslutat att satsa på med-
Iemmar i befintliga föreningar
och ta tillvara deras personli-
ga intressen. Ett 30-ta1 fore-
ningar flnns för närvarande i
länet.

-Studieverksamheten är
viktig ocn nya intressanta äm'
nen för studiecirklar väntar,
sade han och gratulerade före-
ningen till de tio åren samt
överlämnade present.

Socialen rustar ner
Lars Werner (s), vice ordfö-

rande i socialnämnden, kom
som ersättare för ordf. Kjetl
Gustafsson (c), som var förhin-
drad att närvara. Även Wer-

ner gratulerade föreningen
men hade också att säga några
andra ord utan feststämning-
ens lyster. Han talade om soci-
alnämndens budgetförslag in-
för 1997.

-Det budgetörslag vi lagt är
ingen av oss i nämnden stolta
och glada över. Vi har tvingats
banta men inte tagit någon-
ting i verksamheten. Vi har in-
te tagit bort ett enda vardbiträ-
de eller någon undersköterska.
Högre avgifter kan dåiremot in-
te undvikas, sade han.

En del tjänster som ledsa-
garservice och hemtjänstassis'
tenter minskas eller försvin-
ner. Trots nedskärningar mås-
te ytterligare mellan 12 och 13

miljoner kronor i budgeten
bort enligt direktiven från
kommunledningen.

Kristina Klar6n, förestånda-
re på Frökindsgården, hoPPa-
des i sitt gratulationstal på ett
ännu bredare samarbete med
SPF-föreningen och förklarade
att den alltid var vdlkommen.

"Syskonen" hyllade
Stig Andersson från sYster-

foreningen i Vartofta förde öv-
riga syskonens talan SPF På
Falbygden, i TorbjörntorP och
Stenstorp samt överlämnade
present.

Som en av de sista program-
punkterna i detta jubileum un-
derhöIl en grupp sjungande da-
mer från Broddarp.

N
t

S

Frökinds SpF fyllde tio. I måndags jubilerade föreningen och ordf. Lennart Pettersson t v blomsterhyllade trogna med.-

lemmar och initiativtagaren..stig Ahdersson från Vartoia längst t-h. På bilden får Tilly Andersson blom.mor som tack för
en väl genomförd hisiorik. övriga är från vänster Lydia Zanden, Georg Johansson och Eva Karlstedt. Bild: ULLA NoRDMARK



Kinnarplslutarp
lider lwal i höst?

Av: MIKAEL SJOQVIST
Det ser ut att bli Kinnarp/Slu-' tarp, som tar andraplatsen bak-
om suveräna Floby i Tidaholms-

; sexan. Laget besegrade nämli-
i :gen konkurrenten Tomten i lör-

dags med 2-1 (0-0) på hemma-
plan. Stor matchvinnare blev

I ;Eddie Jones som noterades för
I ' två mål.

-Det här var oerhört skönt, nu
ska vi upp till femman till varje
pris, log Eddie efteråt.

, Att Eddie Jones gör mål hör inte direkt
I 'till ovanligheterna. I den här matchen
' dröjde det dock lill den 62:a minuten in-
; nan Eddie flck höja nävarna. Det efter att
, ^han säkert slagit in den straff han sjå1vr Iåg bakom. Det malet betydde 1-1. En
. straff som diskuterades väIdeliga efter

, i .'matchen.
I : -Jag är oerhört besviken. Det är ofatt-
, 'bart att domarna går på Eddie Jones

i filmningar gång efter annan. Den straf-
I : fen förändrade ju dessutom matchbilden

: :totalt, suckade en allt annat än nöid
. Lennart Filipsson. Tomten-tränare.
i Eddie Jones försvarade sis dock.
; ' Jag skulle runt till varje pris, meni flck en smält på låret. Jag tycker det var
r en solklar straff.

; Bra Tomten-inledning
r Straff eller inte, mål blev det hur som .

' helst. Dessutom skipades också rättvisa i
I .matchen. Visserligen inledde Tomten
; bast och dominerade första kvarten av
i första halvlek, men efter det var det hem-j malaget som förde spelet och laget borde
r ,haft ledningen före pausvilan.
I Efter paus radade Kinnarp,/Slutarp
j upp chanser, men ändå var det Tomten
I som tog ledningen efter sju spelade mi-

nuter. Efter lite stml i K/S-försvaret
i 'hamnade bollen hos gästernas.tllrik Ja-

cobsson, vars skott lite turligt tog på enI hemmaförsvare och ställde änttie"
. Björn Lugn i K/S-målet heit makilös.

Hemmalaget reste sig dock snabbt och
en kvart efter den omdiskuterade straf-
fen höll sig målkungen Jones framme
igen. Den hzir gången på en retur efter att
inhopparen Mattias Lagesson fått på en
kanonträff från drygt 40 (!) meters håll.
Lagessons jättespark tog i ribban och
hamnade hos en helt omarkerad Eddie
Jones som lugrrt och behärskat rullade in
2-1.

Strongt att resa sig
EgenUigen är det bara en av hundra

som skjuter i det läget, men det visade
sig ju vara helt rätt, Det var stronqt av
kitlarna att resa sig så snabbt eftei O-f,
Iog K/S-tränaren Arvo Kuusk.

Efter 2-1 dog matchen ut något. Visser-
Iigen försökte Tomten sätta press på
hemmalaget; men det blev aldrig riktigt
farligt och faktum är att det var Kin-
narp/Slutarp som var närmast ett mål
mot slutet.

-Vi spelade siabilt och bra och jag
tycker att vi visade att vi är seriens näst
bästa lag, menade Kuusk.

Nu har Kinnarp/Slutarp fyra poäng
ner till Tomten och visst ser det ut som
om det blir K/S som får chansen att kvala
till femman. Tomten har dock inte eett
upp hoppet än.

-Vi gjorde en bra match idag och kom-
mer aldrig ge upp. Dock blir det natur-
ligtvis mycket svårare nu, menade Lenn-
art Filipsson.

Förutom Eddie Jones märktes framför
allt härlige slitvargen Marcus Svensson i
hemmalaget tillsammans med mittfälts-
duon Mattias Brisbo och Tom Johans-
son. I Tomten var det jämnt, men Fredrik
Boman bör nämnas lite extra.

Matchfakta
Kinnarp/Slutarp-Tomten

2_r (0_0)
Målen:0-1 (52) Ulric Jacobsson, 1-t (62) Eddie

Jones (straJf). 2-1 (77) Eddie Jones.
Varningar: Reine Lundaht, K,zS (2b), Fre-

drik Boman".Tomten (28).
Domare: Björn Wernersson, Flobv.
Publik: Cirka 200.



Kinneveds Hembygdsförening
På museiutställning "tq-q!'
Kinneveds hembygdsföre-
ning hade håirom kviillen in-
bjudit sina' medlemmar till
ett besök på Falbygdens Mu-
seum för att bese sommarut-
stiillningen " Hembygdens
ar '- i Nils Holgerssons
spår". T denna utställning
deltar ett flertal av hem-
bygdsföreningarna från
kommunen med vad de an-
ser representativt för sin
forening.

Museichefen
nesson visade

magasinet och berättade om
de cirka 14.000 ftiremal av
olika slag som där finns
samlade. Besökarna passade
även på att göra ett återbe-
sök på basutställningen
"Forntid på Falbygden".

Kvällen avslutades me{
att de till ett 30-tal uppgåen-
de medlemmarna bjöds på
kaffe i Kavlåsstugan och där'
Kerstin Arnesson berättade
om stugans ursprung och
dess senare historia och an'
vändning.

Kerstin Ar-
runt nere i

Vägval om boende. Eet Curfar kring vägskrTlten
som pekar möt Fiöje på vilken ett ansenligt gefligbo
bVSEs under sommaren. lnte lär det iärå helt ostört
att som Setlng bo alldelas invid vägeni mellan Gro-
Iända och Kinneved men getinEboei hqr uppenbar.
flgen fått vara kvar. Skylten ståi i'iägkanten nära
framfärtsiägen till gården Vädbäcken där Viola och
Yngve och Nilssöi bor. Bild: susaNur xrisrrpr

Kinnarps blir kommunens $lq
-10 ,

representant i miljötävling
Kinnarps AB blir Falkö-
pings kommuns represen-
tant i den tävling om miljö-
vänligaste företag som
Landis & Gyr uUyst.

Fastighets- och energi-
bolaget Landis & Gyr har
instiftat priset för att "1
samarbete med landets
kommuner sporra de sven-
ska företagen att satsa på
möjligheten att finna nya
affärsområden och därmed
arbetstillfålllen inom det
ekologiska fältet".

Tävling heter The Eco
Prize 1996 och det vinnan-

de företaget far förutom
äran 250000 kronor samt
Lindhpriset. Utdelning
kommer att ske 21 novem-
ber.

Kommunens roII har va-
rit att utse ett tridrägande
företag och i Falköping har
kommunstyrelsen nu allt-
så utsett Kinnarps AB.

Ko nto r smöb eIj ätt en
(med 1150 anstiillda varav
730 i Kinnarp) uppskattar
att 35 av de anståtllda sys-
selsätts med det miljöarbe-
te som görs på ftiretaget.

Duhbad drottning. Drottning Karin av Kinnarp. Hon
dubbas till sin titel i Kinnarpsskolans 6 A av riddar Perra
med efternamn Ljungberg, som berättade om Västgöta
Ting i hennes skola häromdagen.

vlq- 16' Bild: MARGARETA BOMAN

Karin dubbades till
drottning av Kinnarp

Av ULI,A NORDMARK
LitenKarini6AiKin-
narpsskolan frck här-
omdagen vara med om
ett stort ögonblick: att
bli dubhad av en ridda-
re till drottning av Kin-
narp.

Riddaren heter Perra
Ljungberg och han ar-
betar just nu fiir hög-
tryck med Västgöta
Ting om ett par veckor.

Västgöta Ting halles sedan
flera år på SikagåLrden strax
utanför Falköping och delta-
garna förflyttas till medeltid
och ännu längre tillbaka i ti-
den.

Ällebergs ryttare framträ-
der liksom riddare från Skara
och aktörer i det forntida
Fyrkatspillet från danska vä-
norten Hobro.

Riddarkortege
- Vi har under senaste ti-

den varit ute i några skolor
ör att prata om och showa li-
te kring Västgöta Ting.

* Vi vill gärna samla barn
som vill delta i en riddarkor-
tege, säger Perra en av eld-

själarna bakom ryttare och
spel.

Perra och hans föIje har
hittills besökt mellanstadie-
klasser i Centralskolan, Tor-
björntorpSskolan och Kin-
narps skola.

Där har de haft en kort his-
torielektion, dubbat en kung
eller drottning och visat en
video-stump från tidigare
Västgöta Ting.

- Enda kriteriet för delta-
gande i riddarkortegen är att
de skaffar sig en dräkt med
mantel och tunika. Vi visar
hur man syr en enkel dräkt,
som inte alls zir svar att få
ihop. säger Perra.

Från nutid till dåtid
Riddarkortegen ska inleda

Västgötatinget. Samling sker
på flygplatsen och därifrån
beger sig kortegen iväg tijl
spel- och marknadsplatsen
på Sikagården, en vandring
bokstavligen från nutid till
dåtid.

-De elever som vi träffat
har varit heltända på den heir
id6n, säger Perra, som natur-
ligtvis förväntar sig en lång
rad glada ungar i kortegen
den22'.e.



Ingrid basar för "Frökind till 1000"
;-g_9,1,r,*'lro1 är oplimistisk om sin bysd
:!: g!-ENt! yy4llDER pen bytte nåmn ftån Kinn rxts

-Ett "bygdeblad", en li- Slutarp och plockade in sarrjaten då och då utkom- anrika kommunnamnet Frö-
månde skrift där alla kind i arbetsgr-uppen.

föreningar marknädsför . .-P"t. är ungefåir gamla FYö'

sig och medderar,sis fåt J,1,i::äff",b{?1":?ilmed folk som bor här, örrtö. '-"'det tror vi skulle vara
bra. Och detjobbar vi på Företagsbesök
att genomföra. Arbetsgruppen anser att det

Så säger Ingrid Ado- be,hövs ett bättre grepp över
meit som leder arbets- Jå'åä'fi:?f,åil'få 

branscher
gruppen "Frökind till *-iäffi. 

kår, _a.,eu av dem1000".
"Frökind till 1ooo,,, r.#T,:jhåTTfT":*#

det är ett av delarna i ut- misk nytta av det. Vissa fore-
vecklingsprojektet "Fal- tag kan kanske också visas för
köping till 1000'. ::Hiåfiå:t"r 

och besökare i

FALKöp1NG TILL l^^^ -Det kommer mycket folk
till Kinnarp ftir att handla klä_

Att sätta t'ara r<rutl,".. $ä"#Jt--"ä å:l",Tå:åt å;plocka fram alla id6er ur byrå- utt ," -eia * vad som skerlådorna; för-att skapa nya ar- här, både företag, handel, kul_beten, nya företagsid6er, stör- tur'octLnatui menar Ingrid.re gemenskap, det är 1T{"" En sjrilvklar funder"ing ibakom projektet "Fa1köping ,u.-u"tå"gJ är att ordna
H 10.90" Arbetet pågår för 

"ago" 
iå.- ä besök på Kin_y:^f9.-is$*'h"'.st...;öi.iii"rJ..ö"'j}'ia1iä.1'"1't.a.m.Inerianaoneits@

ilIfi"*H fl,3fT.lyjl T l+jfl nä denna rrontorsmo. Dtled 
!ird: /yraroarEra IoMANnubåihep'Iatsat'evaoch- 

p,x;r;q*fi,il$T,åi; **m,.*lg,g:afut äffå*"xiffiiffi lä".'ffiffiö
s*'.:s'*"#F1" :"###;ffi åT ftHffi'Fr,xtk 

;;;träöfiTå#-;ä H#;,rffi mg:.4fl1--1iEbq'pp *' 'i"'ffi.-- "'
ff#*p";T.ffiffi*r "åäi""o"1s11s":x,, 

#""J*:Hnä,_., *ffi$l#ö:J; *Wrlr*rg
trH":T:it,äljgf'å:H *'"ffiJ*åffitr* ItrT#f;åk#ffi ,"*" nomenensermkiir run.,rrä

l[,il$f,? å"*ff.!H'"l åfi"ffii61*si"* "t "f*lilll,##'*# ::*.W,f ron' av uns. ffi;"i1"',H"*g;"**

--l:g-+lgT1.*.d?qj$ et*1J'ff*;"1-'erkom kai€ arreta' oor sore.r , rvq.o' sra8skarödu'.,' '"fr;iiigilr*r"*p.i**t ."";,t"r" 
"tt 

ä"" räoJä åäl;iT,,**""':ffi',T!1il m.*.***tu sina 
".o ny"":g"Wt_ nläj *iäl{?":n:*i"=lti'äiå ääåhså til, att grup. $ä..X#Tå?-;,U* *fii{* "äj.l ;ff,ffial?ä,Tä i}$,Få'å,,1,#?1":uå.f 

iåff fä:lil_".* '-":j,,'å, ";ä,



Kinnarp/Slutarp utan ström
KINNARP/SLUTARP z\1A-Qh.
Delar av Kinnarp och Slu.
tarp blev på fredagsmorgo-
nen utan ström.

Orsaken var ett kabelfel.
Redan klockan 05.40 fick
jourhavande på Falbygdens
Energi AB den första på-
ringningen om att det sak-
nades ström. Efterhand fick
abonnenterna tillbaka
strömmen, de som kom sist i
"kön" hade ström igen

klockan 11.30. Tidigare. i
veckan råkade FEAB ut ftir
ett ovanligt fel. Det blev
strömavbrott på Smulalin-

tjen i närheten av Asarp och
när personalen skulle sköka
rätt på felet upptäcktes att
en mård klättrat upp i en
stolpe och orsakat kortslut-
ningen. Mård tillhör ju inte
vanligheterna i våra trak-
ter.

Klämdes fast i bilen. Den S7-åriga kvinnan från Slutarp
ådrog sig svåra skador vid kollisionen. Hon klämdes fast
i sitt fordon och fick skäras Ioss av räddningsmanskapet'

t>lot-4b. BiId: RÄDDNINGSTJÄNsTEN

Kvinna svårt skadad vid olycka
En 57-årig kvinna hemmahörande i Slutarp skadades
svårt vid en svår traflkolycka strax norr om Slutarp
vid 13-tiden på måndagen. Kvinnans tillstånd beteckna-
des på måndagskvällen av KSS-läkare som livshotande.

Hon kolliderade med en personbil som sladdat över
på vänster sida av vägbanan.

Kvinnan klämdes fast i sitt fordon och fick skäras
loss av räddningsmanskapet. Föraren av den mötande
bilen, en 36-årig man på väg mot Falköping skulle företa
en omkörning. Vägbanan var dock inte fri och när 36-

åringen skulle styra tillbaka biien till sin egen körbana
fick han sladd och hamnade därvid på vänster sida av
vägen.

Kvinnan som var på väg mot Slutarp hade ingen
chans att undvika kollisionen som blev mycket kraftig.
Hon körde rakt in i sidan på den mötande bilen.

Båda bilarnas förare fördes till KSS i Skövde där
kvinnan på måndagskväIlen vårdades på intensivav-
delningen. Mannen ådrog sig lindriga skador och fick
Iämna sjukhuset under eftermiddagen.

Dog aY skadorna tilovQb.
Margareta Schiimer, 57 år, från Kinnarp avled av de
skador hon ådrog sig vid den svåra trafikolyckan norr
om Slutarp på måndagen, då hon kolliderade med en
personbil som sladdat över på vänster sida av vägbanan.

Margareta Schirmer klämdes vid kollisionen fast i
sitt fordon och fick skäras loss av räddningsmanska-
pet. Hon fordes i ambulans till KSS i Skövde, men hen-
nes liv gick inte att rädda.

nits på plats och efter att två
grärrmaskiner viint på torven i
kratrarna, vattebegiutit eldhtir-
darna. Fbån i gar eftermiddag
fortsatte lantbrukaren med
egen arbetskraft släckningsar-
betet.

-En brand av det här slaget
kan ta mycket lång tid innan
den slocknar, säger Gustav Ec-
kerlid vid Falköpings Rädd-
ningstjänt.

Irriterande
Rolf Aspluntl, miljö- och häI-

soskyddschef i Falköping, blir
irriterad nåir han far höra talas
om mossbranden. 'lDet iir allt
ftir vadigt i Falköping" konsta-
terar han, att bygdens bönder
eldar på mossmark. Utan att
tänka på ftIjderna.

-Det ?ir tyvärr inte ftirsta
gilngen. Man borde tänka sig
fiir.

Flera gånger har miljö- och
håilsoskyddskontoret fått klago-
mal från ntirboende som fått
tvätt och omgivning nedrykta
av den sotiga och långvariga rG
ken.

Svårsläckt mossbrand
En mycket svårsläckt
mossbrand har sedan i
tisdags : spridit sig- Pver
Mönarpsmossen. "l3q,,

Det var niir en lantbrukare
skulle bråinna av ett cirka 20
hektar stort område på mossen
som elden drog srg nedåt i tor-
ven och bildade ett otal brinnan-
de krafar.

Räddningstjänsten har fun-

Rasmus 'b(q-olb.
tippade bäst
KINNARP/SLUTARP. TiPS-
promenaden vid Sörby vävstu-
ga i söndags samlade 85 delta-
gare. Som bäst noterades en el-
va, nämligen fiir Rasmus Jon-
lund, Kinnarp. Tio rätt hade
Evy Andersson, Kinnarp och
nio rätt Ella Johansson, Bris-
mene.

Rätt rad: 22l2ll XXl X11.
Rätta svar: Hästfibbla; 26:e

OS; Öresund; Kobbs; Historis-
ka museet; 1746; SJ; orkid6;
LyndonBJohnson;GTun-
ström; förste violinist; Husq-
varna.

Skiljefråga: 356 cm.

trlq-qr.

Reseskildring hos IOGT-I\TO
KINNARP/SLUTARP
Kinneveds IOGT-NTO-ftrrening
hade sin höstupptakt i lördags.
Till att leda kvålllens samman-
komst utsågs Lennart Sand-
berg. Man diskuterade kom-
mande prograrn under hösten
och foreningens .studiesatsning
och enades bland annat om att
starta en studiecirkel i litteia-

tur med Kerstin Gustavsson
som ledare och en miljöcirkel
med benämningen "En v?irld av
skog" med Märtha Sandberg
som ledare. Kvåillens program i
öwigt ägnades åt utbyte av
minnen från sommarens resor
med bland annat en skildring
av en Östgötaresa, som fram-
fiirdes medelst en spirituell och
underfundig vers. F?ån grann-

Iandet Norge och den tju3iga
AUantvägen flck vi också med
hjeilp av ord och bild en god
uppfattning om detta vackra
land med sina djupa fiordar
och höga berg. Reseskildringen
från Mittens rike i Fjiirran ös-

tern ftingslade och tjusade åhö-
rarna. Skildringen komplette-
rades med exotiska bilder och
vackra souvenirer.



' Aiti Andersson
I en alder av 78år avled på tors-
dagen Aili Andersson, ftidd Tos.
savainen, Kinnarp. Den bort-
gångna foddes 1918 i byn Joki-
sjärvi nzira Kuopio i Finland.
1937 kom hon tillsammans med
en kanrat till Sverige. niirmare
bestämt till Halsäng i Kinne-
ved. 1943 ingick hon äktenskap
med lantbrukaren Sigurd An-
dersson.

Makarna drev sedan lant-
bruk under en ftiljd av år, hu-
lrrdsakligen på Halsäng och
Sörby i Kinneved.Förutom lant-
bruket, hemmet och familjen
ägnade sig den bortgångna åt
Kinne'.reds CKF och Kinneveds
kyrkliga syft)rening, deir hon
var medlem. Änka sedan 19BB

sörjes den bortgångna niirmast
av barnen Elisabeth och Rolf
med familjer.

SAGOSTUNDERT{A
börjar för hösten

måndag 7 oktober
kt. 14.00

i Lokal Frökind

Alla barn 3-O år
välkomna!

Arr:
Frökinds Intresseför.

Tillbyggnad. Kinneieds församlingshem har byggts
till för 1,5 miljoner kronor. I söndags var det invigning.
Från vänster Anne Mohlin, Ann-Britt Karlsson och Assar
Karlsson. VIW -1b, Bild: DAN NItssoN

Nya lokaler i Kinneved invigdes
Tillbyggnaden av över 170 kvadratmeter till Kinneveds
församlingshem invigdes i söndags med gudstjänst och
kyrkkaffe. Tal hölls av kyrkoherde Stig Östlund samt
av pastoratskyrkorådets ordförande Rune Lennarts-
son.

Tillbyggnaden har gjorts iör att få plats med pastors-
expeditionen, som tidigare har varit i prästgården vil-
ken numera är privatbostad. Också barn- och ung-
domsverksamheten har fått större lokaler.

-Det är rymliga och tidsenliga lokaler vilket är viktiet
för personalen, säger kyrkoherde Stig Ösilund.SlOAru 

S

Kinnarpsstol på katalogen
Var så god och sittl 61rc:qb.

Erbjudandet kommer från Telia som nu presenterat
omslagen på 1997 års Telekatalog.

Svenskt "sittande" med lokal förankring är temat på
omslagen på Sveriges mest lästa bok, Telekatalogen.

På Skövdedelen är det en stol från Kinnarps som pry-
der omslaget, skolstolen Casper, formgiven av Kenneth
Österlin.

Telia har samarbetat med Svensk form som vait ut
ett antal öremål att sitta på, av kända och okända de-
signers.

SIDAN 10

Centrail Hdh,Kf;hhdr It #
mästarklasser på fotboll

grahbaina,,i 6c: på, Centlalslro.
lan i Falköping och tjejerna
på Kinnarpsskolan vunnit.
Sannerligen inget dåliel facitl
..,'.,I,göJkälnab frnat, åtod, Änee. 

,

:b0skolgf,-.::.från' A1iiigsås, ftjr
rnot$tåndet;., Falkö.pingskil',
:kfnä, btbd ::i.,öh klä*, {b.,, rig,
och vann med hela 7 3

Ängeboskolan stod även på

prgb.uqna .rrqf ..6,. 
c, påCen-

tralskolan i Falköping och
Kinnarpsskolans tjejer vann
regionsfinalerna i skolfotbotl
som spelades i T?ollhättan
den gångna helgen.

113 pojklag och 97 flicklag
var med från början. Och när
regionsfinalerna i Trollhät-
tan summerades hade både

dehr:för,löi de, $idäb,.i,fi ej.er;
nas :. ., fihåI,, : ::,.Kidnarpgk0län:
vAnn;;med,ffid ålef . t;:,.: i.,,

,Nu:,,Ijåf ,det 
: 
åv tilt i r"lsebgrg

fiit. .Spelq,{ ä.:,neh .deras,, b,

:-kT*1uPI: :n dqg på nöjes-
ftiltet i Göteborg är nämligen
förstapriset.

, Där,,ser: U , 
våd,,l.itÖ ,,hö11;

känsla kan göra!

li ..uäö E:,,,V,i,l kE n föt:bä
oi h. ljeje rra frå n K i n nä1psko/äh,'
nande finalspel. 

NW qb, Bild: INGVAR cARtssoN



Rätt riktad auktion på Loppmarknad

Fullt upp. Annel.i Johansson och Susanne Jensen med
sonen Christian Andersson höll till vid prylbordet och
hade fullt upp med att plocka fram ur lådor för att fylla på
borden. zfp-i6. Bild:susaNNEKARtsrEDr

Första-andra-tredje. Karl-Erik Ahl från Kinneveds Skytteförening höll ångan uppe och
fångade snabbt buden under den nästan timslånga auktionen i Kinnarpshallen.

Av SUSANNE KARLSTEDT
KINNARP/SLUTARP.
Det gällde att snalbt
"komma till skott" när
Kinneveds Skytteföre-
ning höll loppmarknad
med auktion i Kin-
narpshallen i lördags.
Massor med varor stod
till buds och det var
många som köade utan-
för när portarna slog
upp klockan nio.

Ett 30-tal medlemmar ur
Kinneveds Skytteförening.
däribland flera föräIdrar och
deras barn och ungdomar
som ägrrar sig åt skytte hjälp-
tes åt att plocka fram grejer
att såi1ja på loppisdagen.

Utmärkt lokal
-.Allt kördes hit redan på

fredagskvällen, annars hade
det blivit snärjigt, berättar
Benny Brodd. Kinnarpshallen
är utmzirkt att hiilla till i fttr
man kan ju aldrig veta hur vä-

över htilften av utbudet blev
ändå sålt.

Auktion med stuns
Auktionen som hölls av

Karl-Erik Ahl var ett populärt
inslag och dtir blev som van-
ligt vissa saker "alldeles lor
billiga", andra inbringade nå-
got mer än man vågat hoppas
på.

På loppisborden var det vis-
serligen inte tomt när det när-
made sig stängningsdags men
då hade man å andra sidan
plockat upp ur lådor i flera
omgångar.

Vid bokbordet var det serie-
tidningar och tidskriften Fal-
bygden som fiirst gick åt, be-
rättade Ingvar Svahn.

Ät- och drickbart av olika
slag fanns både att ftirtzira på
plats eller att köpa med sig
hem. Vid ett bord med hem-
bakta bröd och kakor sköttes
försdljningen av Siv Blom och
Margareta Brodd.

Vid lunchtid var det mesta
över och då återstod en del



oret Dr[ .

Dagen fastståills långt i ftir-
väg och saker som skänkes av
välvilliga personer strÖmmar
in hela året. I lördags fick
Ioppmarknaden konkurrens
av höst-i-stad och en rad an-
dra arrangemang men långt

bllr6ula. ru! r^JLlvrvrr

en: Att bära iväg med vissa
möbler och annat som blivit
kvar - kanske kommer någon
hågad köpare nästa gång och
gynnar en tacksam Kinne-
veds Skytteförening med ett
bud.

iii.;t,

ai*at fynd. Kristin Eckertid t h giord.e .verktiga fund när. hon..ropade i2 ett vackert
c,'ar\')t harr! rär att nAr httndralannär och handvirkade gardiner för en tia' Dottern Eleo-iJXii"-, iåi:iia;;;i";;;i;;aåuppä, och handvirkaäe sardiner för en tia' Dottern Eteo-

nor och väninnan Ann-Britt Berti'tison var med på noteinä. orgeln i bakgrunden gick till
en köpare Trädet.

Bilder som berättar
I dag kan vi publicera
två bilder från gården
Svenstorp i Kinneved.
Bilderna innehåller
mycken familjehisto-
ria, som vi fått berättat
av Gustav Johansson,
son i familjen.

På öwe delen av den iildre,
tvådelade bilden' s1'ns fr'v'
makarna Karl Johansson
(1876-1952) och Ida Johansson
(1885-1982), dottern Gunhild
(1908-1963), Edit (född 1920,
gift 1939 med Bertil Liller-
skog och bosatt i Vartofta).
På bildens nedre del ses Karl
Johansson tillsammans med
dottern Linn6a (1913-1996)

Svenstorp 1926. Den övre bilden togs, 1926 och före-
stä!ler Kart och lda Johansson samt döttrarna Gunhild
och Edit. Den undre bilden föreställer Karl tillsammans
med barnen Linnöa och Gunnar.

Makarna Johansson kom
från Mossebo i Jrila till Sven-
storp l9l4 då de köpte första
enheten.

Dåvarande ägaren hette
Bessman och som fotot visar
är bebyggelsen i förhallande-
vis bra skick. Ladugården är
täckt med råghalm.

På garden fanns en så kal-
lad tröskvandring som drogs
av en hästök (två hästar) for
att skilja säden från agnarna.

1918 köpte Karl en intillig-
gande gårdsenhet vars ägare
hette Olsson.

Håir var bostaden i sämre
skick och revs 1926 ör att ge
plats åt en ny. Samma ar kom
införandet av elektricitet.
Den nya bostaden var inflytt-
ningsklar i juli 1931 med två
lägenheter på vardera tre
rum, kök och hallar, en yta
på 8,5 x 13,5 meter.

Huset hade vattenburen
värm och totalkostnaden fiir
bygget var 6 50 kronor.

Byggherre var Rutman

från Slutarp. Rutman hade
fyra arbetare som arbetade
mellan 7 och 19 med en lön på
4,50 per dag men tillgång tili
fri mat som mor Ida höll med.

Bilden på det 1931 frirdiga
huset är från 1955, då dottern

Irene gifte sig med Erik Jo,
hansson, Floby. Därav äre-
porten.

Nu ägs huset av tredje ge-
nerationen, Bo Johansson
med hustru Carina och tre
barn.

Suenstorp 1955. Det här bostadshuset uppfördes 1g31.
Bilden är tagen i samband med en av döttrarnas bröilop.

och sonen Gunnar (1910-

1985).
De haller i ett sto som fa-

dern inköpte 1924 för 400 kro-



Församlingstillbyggnad invigdes i Kinneved

Titlbyggnad. Kinneveds församlingshem, har byg,gts .till
med'dier 170 kvadratmeter för att bland annat få plats
med pastorsexpeditionen. Fr. v. Ann-Britt Karlsson, Assar
Karlsson och Anne Mohlin. Bild: DAN NILSSON

Bandet klipps av. lngivningen av tittbyggnaden av Kinneve.ds församlingshem. ägde
,u- i tanaågs. Josefin"Karlsion ktipper ai invigningsbandet. Hon assisteras av Therese

och Marie Gård samt Frida Mohlin Bild: SUNE HARRYSSoN

nalen. Totalt har tillbyggna-
den kostat drygt 1,5 miljoner
kronor och i det ingår också
inköp av möbler tiJl exPedi-
tionslokalerna.

Invigningsgudstiänst
-Det är moderna och tidsen-

liga lokaler. Del är rymli* och
det är viktigt för Personalen,
säger kyrkoherde Stig Öst-
lund, som förstås höll i guds
tjänsten i söndags som inledde
invigningen av församlings-
tillbyggnaden.

Pastoratskören sjöng både
under gudstjänsten och i för-
samlingshemmet där invig-
ningen sedan ägde rum På två
platser. Det var dels i barn-
och ungdomsdelen, dels På
pastorsexpedil ionen.

Tal av ordföranden
Det var fyra flickor som höll

och kllppte av bandet som
skulle symbolisera invigning-
en. Flickolna heter Josefin
Karlsson, Therese och Marie
Gård samt Frida Molin. Invig-

ningstal hölls av pastoratskYr-
korådets ordförande Rune
Lennartsson och kyrkoherden
Stig Östlund.

Också den byggnadsansvari-
ge konsulten Birger Svensson
sade några ord om tillbYggna-
den.

125 personer deltog i kYrk-
kaffet efter invigningen. och
det ordnades av KinnarP/Slu-
tarps syförening. Under efter-
middagen framfördes också
sång av prästparet Eva och
Stig Östlund.

Av CHRISTEL SKEPPAS
KINNARP/SLUTARP.
Rymliga och moderna
lokaler för pastorsexpe-
ditionen samt barn- och
ungdomsverksamheten
är reslutatet av en till-
byggnad av Kinneveds
församlingshem. Till-
byggnaden invigdes i
söndags och man inled-
de med en gudstiänst i
kyrkan.

Kinneveds församlingshem
byggdes för elva år sedan. En-
ligt Ann-Britt Karlsson, kans-
list på pastorsexPeditionen,
används församlingshemmet
flitiet i stort sett varje dag. Här
finns barn- och ungdomsverk-
samhet, som vid tillbYggnaden
har fått nästan 30 kvadratme-
ter större lokaler.

Pastoratets körer tränar

sång här och syföreningen
möts i forsamlingshemmet.

-Allt barn- och konfi.rmand-
arbete sköts hiirifrån, säger
hon.

Tills början av sePtember
var pastorsexpeditionen in-
hyst i prästgården, men den är
nu privatbostad och pastordex-
peditionen har flyttat till för-
samlingshemmet.

Klart i september
Anledningen till försam-

lingshemmets utbyggnad är
att man behövde rum för Pas-
torsexpeditionen.

Titlbyggnaden startade i
april och stod klar i början av
september. Över 1?0 kvadrat-
meter har byggts ti]] försam-
lingshemmet och största delen
upptas av pastorsexPeditio-
nen.

Förutom exPeditionslokaler
finns här arbetsrum för Perso-

8\rc-1a-



Svensktoppsfavoriter till Kinnarp
På lördag, den 12 okto-
ber, är det säsongspre-
miär för de populära
mogendanserna i Kin-
narpshallen. På scenen
står fvå av Skaraborgs
populäraste dansband,
nämligen Drifters och
Leijons orkester.

Dansbandet Drifters har
turnerat i 35 ar och den pågå-

ende jubileumsturndn har
blivit något av en Eriksgata.
Bandet har aldrig tidigare
upplevt så stora framgångar
som nu. TV-framträdanden
och dansgalor avlöser vårärl:
dra.

Bandets nya sångerska,
Ann-Charlotte Andersson,
har trots sin korta tid på
dansbandsestraden redan
vunnit danspublikens hjär-
tan.

Just nu jagar Drifters låtar
till sin nya skiva som beräk-
nas komma ut i vinter. Det
blir bandets uppföljare till
förra albumet, "Det flnns en",
vars titelmelodi hamnade på

Svensktoppen.

Spelar upp tiil dans' Dansbandet Drifters kommer till
Kinnarp på lördag. Wfu.4b.

-Vi har legat på Svensk-
toppen med sju låtar under
de senaste tre åren. Nu ver-
kar det som om våra grann-
länder fått upp ögonen för
Drifters, nya skivan ska släp-
pas över hela Norden och det
firms också planer på att vi
ska turnera långt utanför
svenska gränser nästa år, sä-
ger'Drifters kapellmästare
Leif Svensson.

Bild: LEIF HALLBERG

Leijons, den andra orkes-
tern i Kinnarp på lördag spe-
lar på deltid och i bandet
flnns två av Sveriges flitigaste
låtskrivare Hasse Backström
och Peter Bergkvist. Peter
har för öwigt ett mångårigt
förflutet i just Drifters. Förre
kapellmästaren Rune Lööf
har lämnat bandet och istiil-
Iet sjunger nu Jerker Leijon
och han spelar även bas.

Grattis till tu/'%6.

64 000 på Lotto
KINNARP/SLUTARp.I den
senaste omgången på Lotto
gick en vinst på hela 64 568
kronor till Slutarp.

På den tolv rader stora svsl
temet fanns en rad med sei
rätt och ett tilläggsnummer,
som alltså gjorde någon öller
några vinnare lyckliga och ri_
Kare.

Samkväm m#
Röda korset"!$P
KINNARP/SLUTARP. På
lördag eftermiddag ordnar
Röda korset i Kinneved-
Varkumla-Luttra ett kaffe-
samkväm ör Pensionärer
och daglediga med resPekti-
ve i Kinneveds örsamlings-
hem. För underhallningen
svarar Björn och Tonikakö-
ren, som spelar och sjunger.

Brasafton hos , .
'bll0|oGT/NTO '-!ib.

KINNARP/SLUTARP. Kinne-
veds IOGT,/NTO hade i lör-
dags kvzill sin sammankomst i
form av trivsam brasafton i
Kavlåsstugan vid Falköpings
Museum till vilken även all-
mänheten inbjudits. Ordföran-
den Lennart Sandberg häIsade
de närvarande vdlkomna och
vände sig alldeles speciellt tiJl
de TV-aktuella och skönsjung-
ande sångeiskorna Kristina
Gunnarsson och Maria Jo-
hansson från Lidköping, som
på bygdemal framförde sånger
av Jönn, Alex och Mats Ljung.
Programmet växlade med att
Sven Andersson från Lofsgår-
den berättade om John Lid-
holm och om stugan vi befann
oss i samt på sitt fina sätt
framförde några dikter av
Jönn. De agerande tackades
för det trevliga och humoris-
tiskt framföra sångprogram-
met med överlämnande av
blommor. Efter kaflestunden
foljde allsång till musik av
Yngve Johansson, fiol och
Lennart Sandberg, dragspel.

KINNARPs
BLOMSTERHANDEL

Vinterkransar
Krysantemumbuketter

Tel. 0515-333 33

De har sökt tillstånd för fler diur
KINNARP/SLUTARP. Jan- kor, 40 ungdjur över 1 ar, 36

Erik och Inga Larsson på ungdjur under 1 år samt 20

Ledsgården i Slutarp, har kalvar. Tillgänglig sprid-
sökt tillstånd att få utöka ningsareal (hur stor yta man
djurhållningen på fastighe- kan sprida gödsel på) zir 61,5

ten Slutarp 2:4och2:5. hektar.
Ansökan gäller 64 mjölk- Länsstyrelsen beslutar'

t

Kinnarps vill ha
dispens för utsläpp
Kinnarps AB har sökt
dispens från villkoren
kring utsläpp av lös-
ningsmedel.

Bolaget säger sig behö-
va ytterligare två år till
fiir att klara den nya
gränsen på 50 ton per ar.

Enligt ett länsstyrelse-
beslut från 1995 ska kon-
torsmöbeljätten Kin-
narps AB sänka sina ut-
släpp av lösningsmedel
till under 50 ton pqr år
vid nyår.

Detta vid full produk-

tion, vilket motsvarar
260000 kubikmeter väl
packade möbler.

Kinnarps har minskat
utsläppen. När det gäller

' aromater har utsläppen i
stort sett upphört, t{oi
hade man en gräns på-100
ton lösningsmedel per år
som man klarade, i år
klarar man B0 ton per år.

Men att minska ytterli
gare till 1997 tror man in-
te är praktiskt möjligt.
'to*o-qb. 

stDAN s

Dags för pappersinsamling 
tzft0-Q6'

KINNARP/SLUTARP. TilI
och med tisdag finns contain-
rarna för returpapper upp-

stzillda i Kinnarp och SIutarP.
De finns placerade på ordina-
rie nlatser i samhiillet.



Kinnarps söker dispens
föq, rnilj öfarl iga utst äpp

Av.BORJE ANDERSSON
Kinnarps AB har sökt
dispens från villkoren
kring utsläpp av lös-
ningsmedel.

Bolaget säger sig behö-
va ytterligare två år till
för att klara den nya
gråinsen på 50 ton per år.

, Enliet ett länsstyrelsebeslut
från 1995 ska kontorsmöbeljät-
ten Kinnarps AB sänka sina
utsläpp av lösningsmedel till
under 50 ton per år vid nyar.
Detta vid full produktion, vil-
ket motsvarar 260000 kubik-
meter viil packade möbler.

Kinnarps har minskat ut-
släppen.

När det gäller aromater har
utsläppen i stort sett upphört,
i{ol hade man en gräns på 100

ton lösningsmedel per år som
man klarade, i år klarar man
B0 ton per år.

Men att minska ytterligare
till 1997 tror man inte är prak-
tiskt möjligt.

Tar över produktion
-Vi klarar inte gränsen 50

ton vid full produktion. Sedan
första januari 1996 har dessut-
om tillverkning flyttats från
Vaggeryd till Kinnarp som
medftir ökad mängd av utsläpp
innan vi löst detta med ny pro-
cessteknik, skriver bolagets
miljöchef Bernt Bertilsson i
dispensansökan.

Enliet Kinnarps uppgifter
har man övertagit produktion
från Vaggeryd som motsvarar

behöver två år på sig för att klara kraven.

15 årston, men trots det kom-
mer man inte att överstiga
1995 års utsläppsnivå.

Länsstyrelsen har förslagit
ett ökat användande av lack
med lite lösningsmedel i. men
den vägen är inte möjliet att gå
enligt Bertilsson.

Kinnarp började använda
sådana vattenbaserade lacker
redan 1991, åtgärden är alltså
redan gjord.

-All planlackeri.ng på Kin-
narps sker helt utan lösnings-
medel. Vad som inte är löst är
att med vattenbaserade lacker
kunna lackera profilerade kan-
ter, list, handtag och stolar.

Den nya lackerna pr nämli-
gen träsvällning, fiberresning
vilket gör att de inte klarar
kraven för kontorsmöbler.

Måste flytta
Kinnarps vill få ytterligare

tid på sig ftir att fi.nna antua

lösningar. Man vill få till stånd
en förlängning av årets gräns-
värden, till att gålla fram till
1999.

Bolaget skulle därmed kun-
na släppa ut B0 ton lösningsme-
del per ar.

-Dispensen ?ir helt riödvän-
ör Kinnarps del och bety-

Flickor på bal. Två Kinnarpsflickor, Carolina lsbery
och Zand-ra Westergren hittade på en rolig lek för skol-le-
diga höstdagar. När man klättrat högt upp på en rundbal
kin man göla otika rörelser - helst i strumplästen förres-
ten, tyckte de. Bakom balar som låg nära vägen *y.f/g
man'dessutom snabbt gömma sig för bilar och förbi-
passerande. Spänning, frisk luft och god bal-ans får de
av leken alldeles gratis. Bild:suSANNE KARLSTEDT

t4lto-46.

Kinnarps AB söker dispens från de miljökrav sop länsstyrelsen ställt. Företaget anser man
Bild: CHRISTER SVENTERT

der att vi inte gör uppehall i ut-
vecklingsarbetet. Dispensen
är till för att halla kvar all
verksamhet i Kinnarp.

-En begränsning innebär
att viss lackering får flyttas ut
och utvecklingsarbetet till nya
system blir svårare och okon-
trollerat från vår sida.

BÄUERl{YtONS-
OUERAttER

,^u*275r
IIAMKTANNIl{G Månadsmöte med SPF

KINNAP.P/SLUTARP. Frö-
kinds SPF har hallit månads-
möte på F}ökindsgarden. Se-
dan ordft)randen viilkomnat
sjöngs "Nya pensionåirssång-
en" varefter förhandlingar
vidtog. Rapport liimnades om
olika aktiviteter som fiirekom-
mit. Den 25 september deltog
representanter från fijrening-
en, bland 12 000 andra pensio-
nåirer, i en demonstration i

Stockholm, d?ir syftet var att
visa sitt missnöje med ned-
skålrn ingar och inskräkningar
som pensionärer fuabbas av.
Vidare lämnades rapport fi:å,n
kommunorganisationen.
. Efter förhandlingar oph

kalle foljde en tävling i att ty-
da förkortningar. Tävlingen
var sammansttilld av Inga Ni
elsen. Nästa samling blir den
28 oktober med bingospel.
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zo-arlngi" sl.b ,-Iog thJäl
sin far i Slutarn

Ivid ett familjedrama i Slu- tjänst larmades vid 22-ti- efter ankomsten. Sonen vittnen till händelsentarp på måndagskvällen den. som fanns kvar i huset 7 hördes.misshandlade den 26-ärige Framkomna till den aktu- t6r och anhöils rna"'. Åkhgare Mats Bergmansonen sin 54-årige far så ela vi]ran anträffad.e man äatien tili tisdagen. 
- - 

kommerr undei onsdagensvårt att han senare avled' 54-åringen vid liv men med utra"" garolään genom- sannolikt att begära 26-Misshandeln skedde enligt myckeisvåra skador. rora". teknisk ,rr,äu*r,it - åringen häktad.polisen med någon form av Mannen ftir{qs i ambu- 
"i"ä 

uu familjens villa. Vi- polisen, betraktar det in-tillhygge' 
|ans titl Bassjukhuset i Fal- d;ö fortsattä': ro-rrrå.år, träffade som en fruktans-Po]isochRäddnings-köpingdärhänavled'strax-Jzo-å,i,,g".,.

Slog ihjäl fadern
med en stekpanna
26-äringen
häktad

Av LARS SyENSSON
Hatet mot fadern hade
byggts upp sedan flera
år tillbaka. I måndags
kväll nådde det sin kul-
men. Han slilg ihjäl fa-
dern med en stekpan-
na.

Efter en ordväxling med
sin S4-årige far i radhusköket

(1.. a

IOr mord

i Slutarp hade 26-åringen gått
in på sitt rum där han tittade
på TV en kort stund. Han
återvände sedan till köket,
fick tag på en 3,2 kilo tung
stekpanna av giutjärn. Denna
slog han, kanske fyra gånger,
bakifrån mot faderns huvud.

Därefter gick det upp för
honom vad han höIl på med
och gick och satte sig i en få-
töIj.

I går morse häktades 26-
åringen vid Falköpings
Tingsrätt, på sannolika skäl
misstänkt för mord.

Transtillstånd
26-åringen förklarade vid

häktningsförhandlingen att

han hade hamnat i nåson
form av transtillstånd.

Han mindes inte vad han
sett på TV, inte varltir han
återvände till köket eller var-
ftir han grep tag i den tunga
stekpannan och slog ihjäl sin

Atal inom 14 dagar
Fadern var fortfarande vid

liv när polis och ambulans
anlände till platsen, larmade
av grannan. Han fördes till
Bassjukhuset i Falköping där
han avled kort efter ankom-
sten.

Chefsåklagare Mats Berg-
man skall ha väckt åta-t inom
14 dagar.

26-äringen
häktades
för mord

Kinnarps köper
dataprogram
Kinnarps köper datapro_
gramm^et Conflgura från lT_
företagöt Confizure Cad
Systmes i Linköping ftir att. ersätta sitt nuvarande rit_p och kajkylprogram, som an_

r vänds vid ftirseiljning av Kin_
S? narps produkter. Ordern be-

,.5- tyder mycket ftir IT-företagetN som efter ordern direkt nv_
anståiller tre personer och
räknar med att behöva an_
steilla ytterligare. tre längre
fram. Kinnarps satsar under
en treårsperiod mellan 20
och 25 Mkr i I'f-investrinsar.

Den 26-årige man som i
måndags kväll miss-
handlade sin S4-årige
far till döds häktades i
går morse vid Falkö-
pings Tingsrätt, på san-
nolika skäl misstänkt
för rnord.

Det var ett mångårigt
hat mot fadern som nåd-
de sin kulmen.

SIDAN 4


