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Amerikaafton med Ostlund
t

I

(

'igikans hushand med Håkan Silvander, tng-Britt Josefsson och Yngve Johansson. För
kvällen skrudade i "Westernhattar.

Fva och Stig östlund stod för kvällens värdskap. Eva be-
rättade med bilders hjälp om resan i USA 1994 som leddes
av Stig Ostlund.

Av IRIS JOHANSSON
KINNARP/SLUTARP.
Trivsamt var det i Kin-
neveds församling i ons-

anspela på den resa till USA
1994 som kyrkoherdeParet
1994 gjorde tillsammans med
anslutande resenärer med Stig
Östlund som reseledare. Det



na-Sva äöh Stig östtuna
ledde programmet
"Amerikaafton". Kanto-
rer och kör medverkade
och Håkans husband
spelade till gamla kända
låtdr; då de många gäs-
ternä flck sjunga med.

l'Dn gång i firirran väst" stod
öet, i kviillens sånghiifte, dåir

I bångerna handlade om modiga
män och kvinnor, som gav sig
långt hemrlfrån for att söka
lyckan eller åtminstone ett
drägliet liv. Orden kunde också

vdt ulduuuEr P4 ucrur4 rgDd
som i onsdags visades av Eva
ÖsUund, som också berättade
om kända platser, om naturen
och andra seder där till de
många och vackra bilderna.

Boren reseledare
Resan gick då från Minneso-

ta tiLl Texas och Mexikanska
golfen, trakter där Stig Öst-
Iund tillbringar många iir i
ungdomen och under studieå-
ren. Han var med andra ord en
boren reseledare till dessa
platser.

Efter kaffepaus med hemba-

kat fortsatte reseberättelsen
med bildernas hjälp. Allt var-
vades med mycket sång och
musik.

Allt från Guldgrävarsången,
Barndomshemmet och Barna-
tro sjöngs unisont där Stig Öst-
lunds starka, säkra stämma
ledde och lockade till det all-

männa sjungandet. Kören
medverkade med ett par fram-
trädande och sjöng och ftir-
stärkte också den unisona
sången.

Håkans husband, bestående
av Yngve Johansson, violin,
Ing-Britt Josefsson, gitarr och
Håkan Silvander, dragspel,

Kören sjöng ackompanjerad av Ellinor Fransson vid flygeln under Elisabeth Henrikssons
tedning. ElisAbeth som är mammaledig gjorde där ett inhopp under besöket där tillsam-
mans med sonen Sebastian.
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r för att fullständiga bilden av
I Göta-Lena.
l, Som ogift hette hon Lena
lf Jeansdotter och var född 1Bo2 i
ll Smuta, men växte uPP i Kin-
ll tteneo. Fadern var soldat och

ll fr"ttu Jean Göthe och dåirför

I I tuUua". dottern Göta-Lena.

ll tton gifte sig med Anders
ll Johansson och flYttade med

ll 'ttot'to. och en son till Klocka-
I' rehemmet i S Fågelås 1848.

| . Orsaken till att Göta-Lena och
I hennes familj lämnade Fal-

I fygAen for att bosätta sig i
I skogen På Hökensås vet man
I inte. En käIIa uppger att Göta-

I Lena genom sin trollkonst
I skulle hålla vargarna ^Å
I stånd. men +-. -
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Tung trafikst!16.
på Kvarngatan
KINNARP/SLUTARP. Det
bor många barn i området
kring Kvarngatan i SlutarP.
Den tunga trafiken har ökat
på Kvarngatan som i en för-
längning teder till FlobY. En-
ligt de uPPgifter som Kin-
narp/Slutarps Vägfören ing
inhämtat från boende i om-
rådet är nuvarande traflksi-
tuation inte tillfredstiillande
med tung trafik och ibland
höga hastigheter. Därför har
förenin gen tilJ.skrivit Väg-
verket, Gatu- och trafik-
nämnden, polismYndigheten
samt Trygg och säker kom-
mun och bett dem se över
traflksituationen i området.

Missionskväll
ör Rumänien
KiNNARP/SLUTARP. På 1ör-
dag blir det en missionskvdll
i Centrumkyrkan med Bar-
bro och Lars Gustavsson som
just nu arbetar på heltid i Ru-
måinien. De arbetar ftir EFI
Fadder som har en arbetsbas
i staden Marghita som ligger
cirka sex mil från Oradea.

Niir regimen i Rumänien
föIl 19Bg och landets gränser
öppnades, sattes de första re-
surserna in på att ftirbättra
villkoren för barnen på
barnhemmen. Sedan är det
viktiet att de får baskunska-
per samt även en yrkesut-
bildning så att de kan klara
sig själva när de blir vuxna.

Under kvåillen får man se
och höra hur arbetet med
barnhem, sjukhus och sko-
Ior går till.

EFI Fadder är en hjålpor-
ganisation dåir man som en-
skild eller som förening,/fo-
retag kan skicka ett bidrag
varje månad, för att lidande
barn ska få det bättre.

En insamling till arbetet i
R4mänien kommer att göras.

stod för mycket av musiken.
Kvällens kantorer var vik. EIli-
nor Fransson och mammaledi-
ga Elisabeth Henriksson.
"Amerikaaftonen" i Kinneved
lockade många också från an-
dra församlingar och blev en
lyckad och trivsam kvrill i alla
avseenden.

Bengt Siöberg ti
CentrumKyrkan
KINNARP/SLUTARP.
Nu till helgen besöker
Bengt Siöberg och
hans tre söner, Josef,
Johannes och Joel,
CentrumKyrkan i Slu-
tarplKinnarp.
De bor och arbetar i FiliP-
stad med omnejd. Bengt är
en i brödratrion som förut-
om Bengt består av Kjell och
Stanley Sjöberg.

Det blir en innehållsrik
och utmanande helg med
fem samlingar. Första sam-
lingen blir på fredag kväll

och det hela avslutas med
gudstjänst på söndag förmid-
dag.

På lördag kvrill blir det
ocksä en gospelkonsert där
två körer medverkar. Dels
är det kören Fotspår från
Bankeryd som leds av Anne-
Iie Jägenstedt, som härstam-
mar från KinnarP, och Elisa-
kören från KinnarP/SlutarP.
Det är Svenska kYrkan i Kin-
narp som är arrangör för
konserten.

trfter konserten blir det ca-

fdkvtill och senare ett natt-
möte.



Helgens budskap
i musikandakter
KINNARP/SLUTARP. I
Kinneveds pastorat hålles
under allheigonahelgen två
musikandakter kring hel-
gens budskap om helgonen
och åminnelsen av de döda.
Lördagskväiiens andakt
hålles i Brismene kyrka och
söndagskvälJens i Bör'stigs
kyrka.

Börstig-Brismene kyrko-
kör medverkar under led-
ning av Bengt Kjellström.
Ackompanjatör är Eliinor 

I

Fransson och liturg och 
I

körsotist Stig östlund. lU-qb 
I

4t-qå.
Syaukti'on i
Kinneved
KINNARP/SLUTARP. Kin-
neveds rödakorskrets har i
kväll sin syauktion i försam-
lingshemmet. På program-
met .står, förutom själva
auktionen, sång och musik
med flickor i Ungdomskö-
ren.

Kinnarps får

farliga utsläpp
dispens för
Kinnarps AB, möbeljät-
ten som tillverkar kon-
torsmöbler arbetar in-
tensivt för att minska
miljöfarliga utsläpp.

,Men den höga ambitio-
nen till trots har fiireta-
get ansökt om att få släp-
pa ut 80 ton lösningsme-
del ariigen frarn till 199B.

En ansökan som miljö-
och hrilsoskyddsnämn-

den i Falköpings kom-
mun säger ja till.

Rolf Asplund, ftirvalt-
ningschef för miljö- och
hälsoskyddsnämnden
konstaterater att det i sig
inte är någon större stor-
lek och påpekar att före-
taget går i bräschen i
branschens miljöutveck-
ling.

SIDAN 3

Kin.ryarps arbetar intensivt för att minska mitjöfartiga
ut-s.läpp.Men trots höga ambitionen har företaget an-
sökt om att-få släppa ut 80 ton lösningsmedet3rtigen
fram till 1998.

Dispens för
utstäpp från
Kinnarps?1r,

Av MARITA WASS
Kinnarps AB får släp-
pa ut 80 ton lösnings-
medel varje år fram till
slutet av 1998.

I varje fall om miljö-
och hälsoskyddsnämn-
den i Falköpings kom-
mun får som den vill.

Länsstyrelsen fattar
det slutliga beslutet.

Tidigare i höst lämnade ö-
retaget in sin ansökan, man
anser sig behöva ytterligare
två ar ftr att klara den gräns
Länsstyrelsen satt upp. maxi-
malt 50 ton utsläpp av lös,
ningsmedel varje år.

Så sent som fiirra å,ret
släppte företaget ut 100 ton
lösningsmedel, i dag är man
nere på B0 ton.

Samtidigt har företaget
ökat produktionen med 15
årston i och med att de över-
tagit produktion från Vagge-
ryd.

Det mesta av planlacering-
en sker redan i dag utan lös-

vatten-

te till ör viss del av produk-
tionen, exempelvis lister.

Satsar på miljön
- Företaget har minskat si-

na utsläpp per kubikmeter

glorda möbler och arbetar vi-
dare fiir att nå måLlet, säger
Rolf Asplund som är chef ftir
miljö- och hzilsoskyddsför-
valtningen i Falköpings
kommun.

Företagets satsningar på
miJjöarbetet gör att nämn-
den är övertygad om att de
menar allvar i sina strävan-
den och det bidrar till den
väJvilliga inställningen.

-Jämftirelsevis dr det inte
någon storleksordning på ut-
släppen, fortsätter Asplund
som tycker att fiiretaget är
vad de sjailva säger - miljö-
vänligt - och dessutom fui-
vande för att fiira utvecklins-
en framåt.

Höga mål
Berndt Bertilsson, miljö-

ansvarig vid Kinnarps AB
konstaterar att företaget re-
dan 1989 inledde arbeta med
att utveckla,nya metoder för
att inte behöva använda lös-
ningsmedel i sin tillverk-
ning.

Vi har nått stora fram-
sfeg rnen vi är. inte framme
vidE-älet ärmu. *t errnär vi
uppnått gränsveirdet, 50 tons
utsläpp per år återstår myck-
et. Vi nöjer oss inte med det,
vi ska ha. bort lösningsmed-
Ien helt och hallet, säger han
bestämt.



llppskattade traffar på Frökindsgården
Av SUSANNE KARLSTEDT

KINNARP/SLUTARP.
Sedan april månad ord-
nas trivselträffar föq de
boende på Frökindsgår-
den varannan vecka.
Samtal, diktläsning,
musik och sång har
stått på programlnet i
anslutning till efter-
middagskaffet och har i
resurssnåla tider kun-
nat erbjudas tack vare
ideella insatser och
stöd från Studieförbun-
det Vuxenskolan.

Pa initiativ av N{argit An-
dersson, Klnnarp, deltar de
som önskar i en studiecirkel
där man följer årstiderna och
samtalar om hur det var förr -

och nu. "Ta vara på det fris-
ka" heter handledningen som
tillhandahas av Studieför-
bundet Vuxenskolan. Månad
efter månad beskrivs i bild
och text som är lätt att ta ti-ll
sig och sedan kan man både

Uppskattad gärning. Karl-Erik Andersson, Astrid Jo-
hansson och Margit Andersson fick blommor av Frökinds-
gårdens föreståndare Christina Karön som ett tecken på
uppskattning av deras ideella arbete för de boende.

12111-4b. BiId: SUSANNE KARLSTEDT

minnas och diskutera tillsam- gonting annat som kanske
mans vilka sysslor och tradi- framkallar minnen bäde för
tioner som förknippas med de en själv och andra. Det hand-
olika årstiderna. lar oftast om vardagliga, nära

Man talar om saker, anting- ting. Margit Andersson har
en utifrån naturen med dess tagit för vana att plocka och
doft, färg och form eller nå- ta med några av säsongens

blommor från sin egen träd-
gård när hon promenerar till
Frökindsgården.

När det sedan blir dags för
eftermiddagskaffet har man
haft förmånen att få både
Iyssna tili och sjunga med när
Astrid Johansson och Karl-
Erik Andersson stämt upp i

sånger och dragspelslåt. Även
Tilly Andersson har medver-
kat ett antal gånger.

Christina Kar6n som är fö-
reståndare på Frökindsgår-
den uttryckte hur uppskatta-
de dessa tråiffar varit och är.
Studiecirkeln fortsätter tills
man gått igenom alla måna-
der och så blir det delvis an-
nan underhäIlning ett tag
framöver. Karl-Erik Anders-
son och Astrid Johansson
som har spelat och sjungit
fick; Iiksom initiativtagaren
Margit Andersson, blommor
av föreståndarinnan. Dessut-
om rejäla applåder, inte
minst av de boende som kun-
nat glädjas åt deras insatser i
gemenskapens tecken.

Hålkakor. Birgit Andersson och DagL.V Silvander med en

i;;;; å;" håtkäkor som man bakat inför hembvgdsaftonen
titisarimans med Mai-Britt Johansson och Inger Persson'. l0t(n-q6-

rrGubbröraD zoh-q6.

hos IOGTNTO

Gubbröra. Det är väl ett bra namn på det program
som framfördes hos Kinneveds IOGT-NTO?

KINNARP/SLUTARP.
I fredags hade Kinne-
veds IOGT-NTO före-
ningsträff i Mårby.
Programmet, som
satts samman,av Poj-
karna i föreningen
och fått beteckning-
en "gubbröra", hade
Västergötland som
tema.
Inledningsvis sjöng man

unisont Västgötasången.
Därefter följde flera smä
individuella framträdan-
den såsom "Det var mycket
bättre förr" då Arne och
Lennart tyckte att det var
bättre när kvinnorna var
enbart vackra och inte
som nu, både vackra och
direktörer, ingenjörer och

chefer. Sångnurnret med
Yngve, Karl-Gustav och
Lennart som "Grevinnan
och trubaduren" fick, trots
sitt tragiska innehåll,
åskådarna att vrida sig av
skratt. Lyckad var också
Svens mansrollsPrestation
i sången "Det är inte lätt
att va- ödmjuk". Denna del
av "gubbröran" avslutades
med sången "Ej med stora
later och starka orcl". Till
programmet hörde även
att man fick avnjuta Väst-
götamat bl.a. morotsPann-
kaka med stekfläsk och
"gubbröra" vilket hade de-
legerats till damerna att
tillaga. För musiken svara-
de Yngve Johansson, flol,
och Lennart Sandberg,
dragspel.
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I Miljöpris till Kinnarps E
hederspris till kommun

Av MARITA WASS
Det.första "The Eco Pri-
ze" någonsin går till mö-
beljätten Kinnarps AB. I
tuff konkurrens utsågs
företaget till det miljö-
vänligaste. företaget i
landet.

Priset delas i Stock-
holm på torsdag i nästa
vecka.

Då hedras även Falkö-
pings kornmun, kommu-
nen tilldelas Anna
Lindh-priset.

Det är första gången som
The Eco Prize delas ut. Företa-
get Landis och Staefa har in-
stiftat det med anledning av
att de firar hundraårsjubileum
i år.

-Vi arbetar själva mycket
med miljöfrågor och vill spor-
ra andra företag att göra det-
samma, säger ft)retagets Anette
Walter.

Hon konstaterar att det varit
ett stor intresse för tävlingen
dit landets olika kommuner
fått nominera "miljövänliga"
företag.

Tävlingsjuryn har bedömt
företagens hela verksamhet,
tittat extra noga på miljöpå-
verkan, energibesparing, eko-
nomi, innovationsvärde, all-
mängiltighet, långsiktighet
och antal nya arbetstillfäIlen.

Skänker prissumman
Förutom äran innebär priset

att Kinnarps får 250000 kro-

nor. Pengarna kommer inte att
gå in i ftiretaget utan dem vill
Kinnarps AB satsa på ett mil-
jöprojekt i någon annans regi.

Exakt till vad vi ska skän-
ka pengarna till har vi inte be-
stämt ännu.

Vi funderar på olika förslag,
berättar Lennart Mårtensson,
VD.

Han konstaterar att utnäm-
ningen betyder mycket. Inte
minst för marknadsföringen.

Utmärkelserna
duggar tätt

Utmärkelser för sitt enträg-
na miljöarbete har företaget
fått tidigare. 1994 var det Mö-
belbranschrådet och Världsna-
turf'onden som tillsammans
prisade företaget. Året därpå
utsågs det till årets arbetsplats
inom träindustrin.

-Miljöarbete handlar också
om den egna arbetsplatsen, sä-
ger Mårtensson som kontate-
rar att det är en god affär att
satsa på miljön.

-Det är bra både fiir allas
vår framtid men också for affä-
rerna, det ger mer försziljning.

Ständigt miljöarbete
Kinnarps har länge arbetat

intensivt med miljöfrågorna,
fuiver på utvecklingen mot en
allt mer miljövänlig produk-
tion. Allt i företaget granskas
med kritiska ögon, allt ska va-
ra så miljövänligt som möjligt.

Exemplen är många, bland
annat så tas allt spill om hand,
det förvandlas till bricketter

som det sedan eldas med i
fiärrvärmecentraler. Trä från
regnskogarna används inte,
källsortering är en självklar-
het. Dessutom kontrolleras allt
material som används i pro-
duktionen av miljöchefen
Berndt Bertilsson.

Allt ska uppfylla företagets
tuffa miljökrav.

-Vi är säkerligen den stör-
sta flItanvändaren i hela lan-
det, säger Mårtensson med ett
skratt.

Filtarna används till skydda
varorna under frakt.

Enligt Mårtensson ger miljö-
tänkandet många fördelar.

-Det kräver en ständig krea-
tivitet och nyskapande, vilket
leder lill bättre produktion.

Kommunen nominerade
Det var i samband med att

kommunstyrelsen besökte
Kinnarps som de beslöt att en-
häl1igt nominera, föreslå före-
taget till tävlingen.

-Kinnarps AB har ju tidiga-
re utmåirkt sig för sitt miljöar-
bete, konstaterar Lars Elinder-
son, moderat landstingsråd i
Falköpings kommun.

-Kinnarps AB rir outstan-
ding, inte bara i vår kommun
utan i hela landet.

Elinderson påpekar att ut-
märkelsen är riktad till företa-
get Klnnarps men konstaterar
samtidigt att det zir bra reklam
också för Falköpings kommun.

Han tycker ocksä att perso-
nalen på miJ,jö- och häIso-
skyddsförvaltningen som sam-

Prisas för miljöarhete. Lennart Mårtensson (th) konsta-
terar att engagerade anställda, här representerade av Urban
Rundquist (tv), är en nödvändighet för ett gott mitjöarbete.

Bild: MARITA WASS

personalen spelar en viktig
roll i det lyckosamma miljöar-
betet, anser att företaget inte
nått så lång man giort utan
personalens starka engage-
mang. På plats i Stockholm
kommer också Lars Elinder-
son att finnas. Han kommer å
kommunens vägtrar ta emot
Anna Lindh-priset, ett pris
som Landis och Staefa inrättat
till den kommun har det vin-
nande The Eco Prize företaset
inom sina gränser. Ett hede-rs-
pris som består av en glassta-
tyett.

arbetar med företaget kan
sträcka på sig och glädjas åt
utmärke1sen.

Många medtävlare
Priset kommer att överläm-

nas nästa torsdag då ett stort
Agenda 21 Forum anordnas på
Stockholmsmässan i Älvsiö.
Lennart Mårtensson tar emot
priset i Stockholm. Personalen
hemma i Kinnarp kommer
också att märka att det är en
särskild dag. Tårtkalas uflo-
vas.

Mårtensson konstaterar att



Kinneveds äldsta förening
föryngras ständigt tflu-Ib.

skvtt"""sd""rltt tiugo/tr"tt'rtal b.arn och ungdomar koyrye.r till Kinneveds skytteför-

"iihgi 
totät"r fvra gåi;ei i iec*an för att övninisskjuta och få instruktion' Så här såg det

uilfA"i" torsdagen.- - Bilder: susANNE KARLSTEDT

Äret var 1904. Förste "Se-
grare vid täflingarne om
Ki nneveds Skytteförenings
vandringspokal" var Alfred
Karlgren vilkens foto och
förvärvade poäng finns På
första. sidan av föreningens
gedigna album.

, br susdlt'tg KARLSTEDT
Kinneveds SkYtteföre-
ning kommer På lördag
att fira sin 95-åriga till-
varo. Det är i dag en fiir-
ening med en betYdande
ungdomsverksamhet
och i veckan som gick
fick man besök av Mats
Stoltz, rikskonsult i
Skytterörelsens Ung-
domsorganisation. Den
bildades 1968 ur den to-
tala svenska skYtterö-
relsen som omfattar cir-
ka 250.000 medlemmar.

Inför det stundande 9S-arsju-
bi16et som kommer att flras På
lördag kviill i Aktivitetshuset i
Kinnarp flck Kinneveds SkYt-
teforening besök av Mats
Stoltz, kanslichef På SkYtterö-
relsens Ungdomsorganisation
i Stockholm. Han var i Skara-
borg i samband med en region-
konferens i Skövde och Passa-
de på att triiffa rePresentanter
flor Kinneveds SKF, se skYtte-
lokalen i KinnarP och höra sig
foi om verksamheten i före-
ningen.

Med sig hade han två av de

förtjänstmedaljer som enligt
traditionen brukar delas ut På
ungdomsorganisationens års-
möte i Stockholm. Med anled-
ning av jubil6et kommer de
iståillet att delas ut På lördag.
FI kommer att vara På Plats
vid mcdaljutdelningen._

Bildades 1901
' Redan 1 maj 1901 var den fiir-
sta skjutbanan fiirdig att tas i
bruk för övningsskjutning in-
om Kinneveds SkYtteförening
som bildats tidigare samma år.
Initiativtagare var J. P. KjeI-
l6n, KIas Kjell6n, Alfred Karl-
gren, J.P. Kindlund Otto Jo-
hansson, Verner Adamsson
och Sven Borell. Första skot-

Nästa jubileum - ett nytt s.ekel- lnför 95-
årsjubileet träffades Claes Akesson, Elisa-
Aein Oantatv, Mats Stoltz och Karl-Gustaf
Aht i skytteföreningens lokal, det gamla
missions'huset i Kinnarp som förvärva-
des1988.da.

ton-gevär. 50 medlemmar och
3.530 skott registrerades invig-
ningsåret.

Dessa siffror kan jämföras
med fiolårets medlemsantal På
257 oc}:' sammanlagt 139.720 av-
lossade skott, fordelade På
24.220 med 6,5 mm gevär,
10.500 med korthallsgevär och
105.000 med luftgevär.

Förste ordföranden A]fred
Karlgren var också den förste
att vinna föreningen stora
vandringspokal ar 1904, vilken
hade inköpts året innan lor
pengar som ftireningen fått i
gåva.

Då handlade det om fem
skott i en serie. Numera skjuts
för vandringspokalen en enkel
serie från 300 meter, fem lig-
gande, tre knästående, två stå-
ende. Genom åren har ännu så

Iänge en enda kvinnlig skYtt
erövfat föreningens van-
dringspokal, nämligen Maria
Dahlälv 1993 och 1995. Ett stort
antal övriga Priser flnns för-
stås att tävla om både lokalt
och i större sammanhang.

Jämlik sPort
-skytte äir världens tredje

jämlika sporter, hävdar riks-
konsulent Mats Stoltz. Det åir

dessutom en gren diir alla Plat-
sar. Man behöver inte vara
stark eller snabb utan tränar
sin koordination På ett ut-
märkt sätt.

Tjejer och killar tävlar På li-
ka villkor och tjejer vinner of-
ta.

Av närmare 40.000 medlem-
mar i åLldern 7-25 åt i Sk1'tterÖ-
relsernas Ungdomsorganisa-
tion ?ir 25 Yo Eeier och man vdl-
komnar fler.

Genom utbildning av "Tjej-
konsulenter" satsas På rekry-
tering och att få in fräscha id6-
er i en tidigare mansdomine-
rad viirld.

I Kinneveds SkYtteförening
tillhör hälften ungdomsföre-
ningen och den kvinnliga re-
presentationen åir god och står
för 40o/o av det totala medlems-
talet även om inte alla åir akti-
va skyttar.

Ordföranden är sedan 1991

dessutom en kvinna, Elisabeth
Dahl?ilv som delar intresset för
skytte med sin familj. Hon har
för öwigt bland annat ett ftjr-
flutet som tränare for Falkö-

De som åir med i skl'tteföre-
ningen är det kanske i forsta
hand inte för tävlandets skull.
Idag. liksom i början av seklet.
står foreningen for en stark so-

cial gemenskaP. Man ordndr
träiffar, fester och resor där alla
kan vara med oavsett hur
många poäng man Presterar.
Ideella krafter arbetar for att
man ska kunna ägna sig åt
skytte till en rimlig kostnad
och verksamheten subventio-
neras genom lotterier. insam-
lingar, ftirsriljning av olika
slag.

Det största ekonomiska lYf-
tet som hänt på loreningsnivå
är försiiljningen av bingolot-
ter.

Även den arliga loppmark-
naden är av stor betydelse fiir
att få in pengar till verksamhe-
ten.

Med det goda rYkte fiirening.
en har, både for dess främjan-
de av en meningsfull fritid fiir
sina medlemmar och lor fram-
gångar i tävlingar flnnS en våil-

villig inställning i bYgden till
95-åringen och många instäm-
mer i hyllningar av jubilaren
"Ja, må den leva uti hundrade
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I KSKF:s guldkantade 95'årsfest
Ay SUSANNE KARLSTEDT

I lördags kväll höll Kin-
neveds Skytteförening
sin årsfest och f,rade 95-
årsjubileum på samma
gång. Det blev pris- och
medaljutdelning som
förutom skyttarnas pre-
stationer också hedrade
styrelsemedlemmars flit
och engagemang i en
skytteförening som På
senare år växt till skara-
borgsförbundets stör-
sta.

Kinneveds Skytteförening
har under sin 95-åriga existens
som naturligt är våixlat i stor-
Iek och betydelse. Bland Ska-
raborgs Skytteförbunds för
närvarande 57 föreningar är
KSKF nu den största både vad
det gåiller antal medlemmar
och avlossade skott per ar. Det-
ta visste förbundssekreterare
Tore Lundqvist att berätta i
sitt hyllningstal till 95-åring-
en.

Genom sin ordlorande Elisa-
beth Dahlälv fick KSKF motta-
ga en bukett röda rosor och en
jubileumspresent från skytte-
förbundet.

Skaraborgs UngdomsskYtte-
förbund representerades av
sin ordförande Magnus Gus-
tavsson. Förtjänstmedaljer ut-
delades under kvällen enligt
vad som redogörs nedan. In-
gemar Gustavsson kom från
SISU, Svenska Idrottsrörel-
sens Studieförbund som satsar
mycket på ungdomars idrotts-
utövande och utbildning av in-
struktörer också inom handi-
kappidrotten.

Frökinds GDV har ett nära
samarbete med KSKF och In-
gvar Svahn gratulerade med
t noo kronor i säva. Summan

Dessutom är han medlem i
förbundsstyrelsen.

Utdelningen av priser för
ban- korthålls- och fältskytte
förrättades av Karl-Gustaf Ahl
och Per Brisbo snabbt och ef-
fektivt. Sedan hurrades det
och applåderades för alla Pris-
tagare på en gång. Hiir är nå-
gra av resultaten.

Föreningsmästerskap
Korthållsskytte: Juniorer)

Malin Silvander. Seniorer)
Jimmy Lindroth.

Banskytte: Juniorer) Erika
Andersson. Seniorer) Joakim
Carlsson.

Fdltskytte: Juniorer) Lina
Gustavsson. Seniorer) JimmY
Lindroth.

Vandringspriser
Korthållsskytte: Stzillnings-

pokalen) Jimmy Lindroth. Ola
och Joakims vandringsPris)
Joakim Carlsson. Claes Akes-
sons vandringspris för junio-
rer) Anneli Ek. C.A. van-
dringspris för seniorer) Joa-
kim Carlsson. 22 LongPokalen)
Anneli Ek. Astrid och Arnes
vandringspris) Joakim Gus-
tavsson.

Banskytte:VandringsPoka-
len av 1901) Raymond Björk.
Matfocus vandringsPris) Jim-
my Lindroth. GDV:s van-
dringspris) Jimmy Lindroth.
Ingelsbos vandringspris) Jim-
my Lindroth.

Statspris: Klass B 15 - 200 m)
Johanna Fritzon. Klass B 17 -

200 m) Clas Samuelsson. Klass
B 3 - 300 m) Jonny Fritzon.
Klass B 4 - 300 m) JimmY Lind-
roth. Klass B Elit - 300 m) Joa-
kim Carlsson. Klass B vet - 300

m) Gunde Johattsson.
Fältskytte: Fältskyttepoka-

len) Jonny Fritzon.

ntit ocn flit. Tore Lundqvist från Skaraborgs Skytteförbund (mitten) delade ut medalier till förtiänta styrelsem.edlemmar,

Benny Brodd, Lennart Biom, Anders Hermänsso'n som fick Mindre Guld liksom Dan Simonsson som ei var närvarande.\,

åårr'gi"k lViÅdre Silver titt per Brisbo, Jokim Carlsson, Anna-Karin Lindroth och Elisabeth Dahlälv. Bi|d:SUSANNE



ar I s]arva verKet en avsKrlv-
ning av ett räntefritt lån som
KSKF flck från GDV ftir snart
tio år sedan for byggandet av
en luftgevärshall.

Visst gar det åt pengar även i
en ideell förening för lokaler
och inköp av material, täv-
lingsavgifter, reskostnader,
underhåll, uppvärmning osv.

Och med en förening av
KSKF:s storlek behövs även
ett kontor med bemanning.
Kanslist på halvtid är Karl-
Gustaf Ahl sedan 1991 och det
innebär långt ifrån "bara" kon-
torsjobb.

En "allt i allo" zir väl en när-
mare beskrivning av KarI-
Gustaf som började sitt enga-
gemang i föreningen 1954, var
ordfi)rande under 15 år och nu
är ungdomsskytteföreningens
ordförande.

. medaljer
Ett stort antal korthållsskYt-

temärken och banskyttemär-
ken, medaljer och hederspri-
ser delades ut.

Bland annat kan nämnas att
många i KSKF lyckades bra i
Svenska Dagbladets Riksskyt-
tetävling. David Blank erhöll
en fiärde plats i Sverige med
sina244 poäng i klass K 17.

Vi går över våra gränser
varje ar, med mer och mer
ungdomar och alltfler goda
tävlingsresultat, sade Elisa-
beth Dahlälv. Som ordförande
i sex år förärades hon sjdlv
KSKF:s förtjänstmedalj i
brons.

Det bjöds till sup6 under
trivsamma former och däref-
ter talade representanter från
nämnda forbund och delade ut

Aldsta pokal. Vandrings-
pokalen av år 1901 tog Ray-
mond Björk detta år. Poka-
len skall sä småningom
vandra ur hans händer men
hans fotografi skall för all
framtid finnas med i albu-
met som hör till.

förtjänstmedaljer enligt ned-
an.

Skaraborgs Skytteförbunds,
förtjänstmedalj Mindre Guld
tilldelades Lennart Blom, Dan
Simonsson, Anders Hermans-
son och Benny Brodd. Förbun-
dets Mindre Silvermedalj fick
Elisabeth Dahl?ilv, Anna-Ka-
rin Lindroth, Per Brisbo och
Joakim Carlsson.

Pä riksnivå flnns Skytterö-
relsens Ungdomsorganisation

Guldmedaljörer. Förstapristagarna i föreningens eget mästerskap 1996 blev Joak
Carlsson, Jimmy Lindroth, Malin Silvander, Erika Andersson och Lina Gustavsson.

vars förtjänstmedalj i silver
tilldelades Karl-Gustaf Ahl och
Ches Åkesson fiir att de med
verkligt nit och intresse främ-
jat ungdomsskyttet.

Bland ytterligare jubileums-
gåvor märktes ett årsur från
Sture Johansson. Brismene-
urmakarn.

Det firades i Kinnarps akti-
vitetshus vidare med dans, lot-
terier och så ftirstås kaffe med
jubileumstårta.

Tjusiga princesstårtor med
texten KSKF 95 år som räckte
gott och veil till de cirka B0

skyttevännerna i foreningen
som nästa gång flrar tresiff-
riCt.

Drog igång K(U)SKF. Skytte UO:s Förtjänstmedalj i
gick till verkliga främjare a1t ungdomsskyttet i Ki
Karl-Gustaf Ahl och Claes Akesson. Magnus Gust,
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Kinnarbö öch kommunen tog emot priser
Av THOMAS ANDERSSON

Kinnarps AB hedras
med en kvarts miljon försin miljövänliga pro-
duktion och kommunen
får pris av miljöminis-
ter Anna Lindh för sitt
miljösarnarbete med nä-
ringslivet.

- Det här blir en extra
stimulans för miljöarbe-
tet i framtiden. sade
Kinnarps VB Lennart

, Mårtensson, när han vid
en prisceremoni i går på
mässan i Älvsjd tög
emot nyinstiftade',The
Eco Prize".

Kinnarps har en helhetslös-
ning på miljöfrågorna, ',från in-
köp av råmaterial till transport
av ftirdiga produkter. som gett
både ekologiska och ekonomis-
ka vinster", är motiverinsen
till varför priset gick tU jurt
Falköpingsftiretaget av totalt 35
slutkandidater. F?ån Lomma i
Skåne till Kiruna i norr.

Kinnarps har i sin tillverk-
ning av kontorsmöbler slopat
utrotningshotade träslag. i
stor utsträckning eliminerat
lösningsmedel vid lackering
och satsat på miljövänlig pake-
terlng av ärdiga produkter.

Priset blir ett instrument i
marknadsföringen. En utmär-
kelse i en sådan här landsom-
fattande tävling har stor bety-
delse. Det är också en extia
motivation för personalen ef-
tersom det visar att vi jobbar
på rätt sätt, säger VD Lennart
Mårtensson.

Bra jordmån
Förutom miljö och ekono-

misk lönsamhet är prismotive-
ringen också att miljösatsning-
en skapat jobb. Kinnarps har i

dag en särskild miljöenhet och
har de senaste riren totalt ny-
anstäIlt drygt 200 personer.

- En bra verksamhet kräver
också en trra jordmån och ett
br:a samarbete mellan det of-
fentl iga och näringslivet.

Det sade miljöminister An-
na Lindh när hon överlämna-
de sitt Lindh-pris .- ett konst-

närligt utformat löv - till kom-
munstyrelsens ordförande
Lars Elinderson (m).

- Vi har många företag i
kommunen som bedriver ett
bra miljöarbete men inga som
har resurser att satsa så mal-
medvetet som Kinnarps. säger
Lars Elinderson.

Det var en enhällie kom-

,munstyrelse som i september
nominerade Kinnarps som
kommunens kandidat till ,,The

Eco Prize".
Det var ett naturligt val.

Lars Elinderson är övertv-
gad om att utmärkelserna blir
injektion ltjr hela näringslivet i
kommunen.

Bakom "The trco prize,, och

pr$summan pä 250.000 kronor
står företaget Landis & Staefa
AB som sysslar med reglering-
ar av värme- och ventilations-
system. Priset är en följd av
FN:s stora miljö-konferens i
Rio om arbetet fiir miljön i näs-
ta århundrade. Kinnarps kom-
mer att skänka prispqngarna
till ett svenskt miljöprojekt.

WAlvsiömässan. . Bild: ANDERS WIKLUND



Prisade
för sina
insatser
Ingegerd Larsson på Nol-
gården Sköttning i Luttra,
Gun-Britt och Leif Filips-
son, Liden i Slutarp och
Ande-rs Bergstrand, Fårda-
Ia i AsIe, är fyra Falbygds-
bor sorn får utmärkelser
för sina insatser inom hus-
hållningssäIlskapet.

De uppvaktas på måndag
Hushålln ings s äIlskapet
Skaraborg har sitt årsmöte.

De belönade har på olika
sätt arbetat för och främjat
det som säIlskapet inriktar
sig på, hushåIlning och ut-
veckling $r främst jord-
bruksnärir[en.

SIDAN 5

fT zqltr-q;,

Belönas på måndag. Gun-
Britt och Leif Filipsson från
Liden i Slutarp tillhör dem
som'på måndag får utmär-
kelser av Hushållningssäll-
skapet.

Bild: MARGARETA BOI AN



Populär utförsätjning

Utförsäljning till hämtpris. Det var gott om under hos
Kinnarps AB på lördagen när företaget sålde ut en del udda
produkter. Anders Ek var en av dem som servade kunderna
och här är det en bokhylla som skall köras ut till kundens bil.

{rr
ie),, -lngvar Trygge4tt'qg, 

Falköping-
lngvar Trygg, Falköping, av-

led på söndagen i en alder.av
66 ar. Han var ftidd och upp-
l'uxen i Lillegarden, Slutarp, i
Kinneved socken. 1956 gifte
han sig med Karin, ödd Svens-
son, från Dala. paret bosatte
sig i Borås, där Ingvar var
verksam i en flyttfirma, han
arbetade även med transport
av nya fordon inom Eurona.
1972 flyttade familjen tiX LiXe-
,gården, Ingvars barndomshem
i Slutarp. Hans stora intresse
fcir antikviteter och auktioner
växte, vilket sedermera blev
hans levebröd. Han arbetade
som antikhandlare och hade
även ett eget samlarintresse.
Ett annat stort intresse var
travhästar.

Ingvar Trygg sörjes närmast
av hustrun Karin, tre barn
med familjer samt en syster.

Pensionärsträff
och auktion hos
Röda korset
KINNARP/SLUTARP. Kinne-
veds rödakorskrets hpr anord-
nat pensionärsträff i Kinne-
veds församlingshem med 60
gäster. Björn och Tonikakören
från Gökhem underhöll. Sam-
ma dag hade kretsen ',Besö-
kets dag" i ICA Matfocus.

Syauktion har också hallits
och den inbringade 18716 kro-
nor. Ungdomskörens flickor
underhöll med fin musik och
sång. Hela summan gar till Rö-
da korsets hjdlpverksamhet.
Kretsen har bidragit till kata-
stroffonden 10 000 kronrtr,
Ungdomens Röda kors 2 000
ech Skaraborgsprojektet Tan-
zania-Lettland 2 000 plus 5000.

Bössinsamlingen på röda-
korsdagen den 11 maj till Kri-
gens offer,/Stoppa minorna
gav 4 006 kronor, riksinsam-
lingen 3 500 och "på flykt"
5 013 kronor. H/tpqO.

FT- nlu- qo.
KINNARP/SLUTARP. På lör-
dagen hade Kinnarps AB stor
utförsäIjning av udda och ut-
gående produkter. På det ordi-
narie sortimentet som säIjs på
"Fabriksförsäljrlingen" lämna-
des också lördagsrabatt till alla
kunder som kände för att kom-
plettera sin kontorsmöbelsut-
rustning dåir hemma. Det som
saldes ut var en del udda sto-
lar, skolstolar, lutningsbara
skrivbord, skrivbordsstolar
och förvaringsskåp och det var
många som passade på tillfäI-
let att skaffa sig bra kontors-

Bild: RUNE IINDBLAD

möbler till vettiga priser.
På plats i förseiljningsloka-

len fanns medlemmar i Kin.
narp,/Slutarps Idrottsförening
som hjtilpte till med förseilj,
ningen och servade kunderna
så att dom fick ut sina grejo$
till bilarna, allt såtdes till
"hämtpriser" så var och en fick
sedan transportera hem sina
inköp i egna fordon.

Kinnarp/Slutarps IF fick
som tack för hjilpen efter en
jobbig men kul insats ett bi-
drag till öreningens verksam:
het.

r,!------- -V[.zofit<b.|trnnolps-
kyrkliga syförening håller
auktion i Församlingshemmet
onsd. den 4 dec. kl. 18.00.
Andakt Stig Östlund. lorterier -
Kaffeservering. Gåvor och paket
mottages tacksamt!
Välkomna

Slutatps Kuarn GL AB
Kvarngatan 2, Slutarp. Tel. 0515-331 03

Vi önskqr en God JUI
och ett Gott Nyfi År

Claes Lagerstrand

27- ing dömd för
r o . fr ,4tz_q6.mOfO pa Sfn fal F?:-

Den 27-aring, hemmahö- Bergman, Skövde hävda-
rande i Slutarp, som i de att 27-åringen haft
mitten av oktober i år som uppsåt att döda ta-
slog ihj2il sin S4-arige far dern.
med en 3,2 kilo tung giut- Av domskåtlen framgår
jåirnspanna, dömdes på att rätten anser det
måndagen fiir mord till styrkt att 27-aringen be-
rättspsykiatrisk vård. rövat sin far livet.

Chefsåklagare Mats SIDAN 5att julhandla i vår välfyllda butik!

JULPYNT & JULTYG

cHlNrz f,å" | 5:-,,"
Alltid låga priser!

\RPS PRESE]ITSHOP

JUTIYGER

JULGARDINER
enfärg. rött o. grönt

SLUTARP 0515-33610



Dator ersätter stämpelklocka Mördare dömd
Av MARITAWASS

Kinnarps AB fortsätter
att satsa på teknikens
möjligheter.

Nu försvinner de gam-
la stämpelklockorna
från företaget, i deras
ställe kommer datorer.

Tjänstemännen hal redan
arbetat med det nya systemet
ett tag och nu har turen kom-
mit till de kollektivanställda.

En del grupper på golvet har
redan provat på det nya syste-
met och på måndag dr det dags
lor 165 personer att för forsta
gången knappa in när de kom-
mer och niir de går for dagen
på datan.

Tanken iir att det ska fin-
näs en dator på tio, femton per-
soner, förklarar personalchef
Kjell Strandberg och berättar
att datoriseringen innebär
många nyheter, inte minst
ökar varje anstätlds ansvar.
Han, eller hon far direkt be-
stämma om eventuell övertid
ska tas ut i betalning eller som
Iedighet längre fram.

Att företaget nu satsar på
ökad datorisering år ett led i
anpassningen till den nya tek-
nikens möjligheter. De gamla
stämpelklockorna är snart ut-
tjänta och istiillet for att köpa
in nya sådana satsar företaget
på datorstationer också i pro-
duktionen.

-Det minskar också risken
ftir manuella fel eftersom mel-
lanstegen försvinner, konsta-
terar Kjell.

Många möjligheter
Per-Arne Andersson, pro-

jektledare för satsningen, be-
rättar att personalen utbildats i
det nya systemet.

-De som aldrig varit i kon-
takt med datorer tidigare får

Stämpelkorten ersätts av datan. Kjell Strandberg, Patrik Björk och Per-Arne Andersson
kan konstgtera Att stämpelklockan gjort sitt. Nu är det data som gäller. Bild: lttARlTA wASS

artz-aA'
en första introduktion där de suddas ut allt mer, fyller Per- get tar tekniken på allvar och
far bekanta sig med datorn, sä- Arne i. vi ser det som positir,'t att alla
ger han och konstaterar att cla- anst2illda får möjlighet att ar-
torn har fler användninqsom- StOrt intreSSe beta med dator.
råden änjust att registreå n?ir Också facket, träindustriar- Per-Arne poängterar att
personalen anländer och går. betarforbundet, är positiva till ökat datakunnande ger möjlig-

-Datorerna innehaller ock- nyheterna. het for fler att prova nya ar-
så mycket information om ope- -Jag är övertygad oT-att del betsuppgifter. Den första mars
rationstider, order och liknän- håir får en positiv effekt, att ska det nya systemet med da-

de. allt av de kollektivanstrillda toriserad instämpling vara
Eftersom det finns en data vill lära mer om data, säger helt infört. Systemet införs

nära varje anstzilld kan han el- ordförande Patrik Björk och också i företagets fabrik i Skil-
ler hon ta del av den direkt. konstaterar att många redan hngaryd och i fabrikerna ut-
Någon mellanhand behövs in- fåttnersmak. omlands.
te. -Ett antal städerskor anmdl- A11a tre konstaterar att det

-Utvecklingspotentialen är de intresse for att få gå en data- finns ett starkt sug att lära sig
hög, konstaterär Strandberg kurs så snart de bekantat sig mer om datans möjligheter.
och påpekar att det ?ir en vinstl med sina nya arbetsuppgiftel Något som inte minst visade
sig ätt-aU personal Iär sig han- vid datorn, berättar han, och sig när företaget erbjöd sina
tera datorer. - konstaterar att kursen obkså anstiillda att köpa dator till

-Zonen mellan de kollektiv- startades. självkostnadspris. 250 av de

anställda och tjänstemännen Satsningen visar att företa- anståillda i Kinnarp nappade

till psyhåfd
Av LARS SYENSSON

Den 27-årige man som
den 2l oktober i år slog
ihjåil sin 54-årige far i
föräldrahemmet i Slut-
arp, med en3,2 kilo tung
gjutjärnspanna dömdes
på måndagen vid Falkö-
pings Tingsrätt för mord
till rättspsykiatrisk
vård.

Det hela handlar om ett
fruktansvärt tragiskt familje-
drama.

Chefsåklagare Mats Berg-
man. Skövde. hävdade att 27-

åringen haft som uppsåt att dö-
da sin far. Under många år ha-
de sonen byggt upp ett ytterst
beklagligt förhållande till fa-
dern. En förtöljelsebild han
malat upp frir sig sjeilv och som
inte har någon verklighetsbak-
grund, menade chefsåklaga-
ren.

Mån om sin son
Under rättegången framkom

också många tecken på att fa-
dern varit mån om sin son. Ett
av vittnena, en polisman från
Falköping, berättade att fa-
dern sökt hjiilp och råd hos ho-
nom. Sonen var sedan en tid
bosatt i Stockholm. Där hade
en samborelation tagit slut,
han var utan jobb och bostad
och fadern hade sagt att han
var rädd för sin son och att
"han hade blivit så konstig".
Han hade därfiir sökt nolis-
mannen för att få ett råd om
vad han kunde göra.

Polismannen hade ftireslagit
honom att kontakta de sociala
myndigheterna i Stockholm
och be om hjrilp.

Detta hade av allt att döma
misslyckats och efter att ha
tråiffat fadern ett tiotal gånger
hade polismannen inte hört av
honom sedan i början av 1996.

Hur som helst, den vittnan-
de polismannen hade i varje
fall aldrig fått uPPfattningen
att fadern tyckte i,lla om sin
son, det hade heller aldrig va-
rit frågan om att lämna sonen i
sticket.

Uppsåtligt mord
Äklagare Mats Bergman

hävdade alltså i sin slutPläde-
ring att 27-äringen slagit ihjäl
sin far med berått mod. Efter
en dag med besök hos släkting-
ar hade han kommit hem vid
2Otiden på kviillen. lagt sig i

sitt rum och slötittat på TV.
Strax fiire klockan 22 hade han
barfota och ljudlöst gått ut i
köket och hämtat den tunga
giutjärnspannan, sedan smu-
git in i vardagsrummet där
hans far satt och tittade på TV.
Slog sedan tre eller fyra slag
mot faderns huvud, först bak-
ifrån och senare också. troli-
gen framifrån eller från sidan.

Såg slagen
En granne, som på grund av

uppståndelsen i samband med
händelsen och rusat ut på går-
den, hördes som vittne under
rättegången. Han hade genom
en terrassdörnqsett de sista sla-
gen med stekpannan. Han ha-
de sprungit in i huset och mött
sonen som då hade sagt "Det
är klart" och nåir han frågat
vad som var klart hade 27-

åringen upprepat ungefär sam-
ma ordalvddlse."/'

,tl,rb-u-



fur.
Grannen upptäckte någon

sekund senare vad som hänt
och larmade ambulans och po-
lis.

Motsatte sig uppsåt
2?-åringens advokat Sten Or-

re motsatte sig bestämt att det
skulle handlat om en uppsåtlig
gärning. Han åberopade sin
klients sjukdomsbild, han har
tidigare vårdats ftir psykiska
besvär och gick på medicin
när händelsen intråiffade.,

Det finns inget som säger,
menade Sten Orre, att 27-
åringen skulle ha legat och
funderat på att döda sin far. Vi
vet att brottet har tillgått på
det sätt som beskrivits och det
finns inget att anföra mot då-
det som sådant. Det avgörande
är frågan om det fanns uppsåt
eller ej.

-Jag påstar att det utifrån
27-åringens sida av det som
framkommit idag inte finns
något som visar att han hade
som uppsåt att döda sin far.

Uppenbar
hänsynslöshet

Av domslutet framgår att
'rätten anser det styrkt att 27-
åringen berövat sin far livet,
att han visat en uppenbar håin-
synslöshet och att man inte
funnit några formildrande om-
ständigheter.

Vissa delar av rättegången
höIls på grund av ärendets
känsliga art bakom stängda
dörrar.

- ,.. /o-16.AUKtrOn
i Kinneved
KINNARP/SLUTARP. På
onsdag kväll haller Kin-

' narps kyrkliga syförening
sin auktion i församlings-
hemmet. Stig Ösflund sva-
rar för andakten.

Här samlas mamti;Tfi och barn varje yecka
Av PETMÄNDEASSON

KINNARP/SLUTARP.
Varje onsdagsförmiddag
samlas upp till tjugo
mammor och barn i Kin-
neveds församlingshem
för att umgås och leka.
Så här i juletider pysslas
det en hel del vid tråiffar-
na som är mycket popu-
lära i församlingen.

För några veckor sedan drog
församlingens ungdomsledare
Anne Molin igång onsdagstrrif-
farna dit förzilfuar med barn
upp till sex år är välkomna.

-Det var en mamma som
ringde och frågade om jag inte
kunde ordna sådana här trdf-
far, och det visade sig att in-
tresset var stort, säger Anne
som tycker att det är roligt att
se att folk orkar engagera sig i

dessa tider.
Hon åir noga med att påpeka

att man inte ftjrbinder sig att
komma varje vecka - det dr ba-
ra att dyka upp när andan fal-
ler på.

Pappor också välkomna
Det är allt ifrån små bebisar

tiU sexå,ringar som samlas
med sina mammor på tråffar-
na. Anne är noga med att un-
derstryka att papporna givet-
vis är lika välkomna, även om
de utgör en sällsynt syn på
träffarna.

-Det hzir iir ju ett bra sätt for
föräldrarna att komma ut och
tråiffa andra människor i lik-
nande situation samtidigt som
barnen får många med lek-
kamrater. menar hon.

Eftersom det snart, börjar
lacka mot jul kommer träiffar-
na de närmaste veckorna att
präglas av en hel del julpyssel,
och denna gång är det julgran-
skarameller som tillverkas.

Både föräIfuar och barn
tycker att onsdagsträffarna är
"kanonroliga".

Den artonde december triif-
fas man sista gången före jul
och en fortsättning till våren
är redan planerad.

-Det här är ju perfekta loka-

ler, och när det blir varmare
finns det fina grönområden att
vara pål

I rittagen. Fyraåriga
Sara Gård och Malin
Svensson, fem år, äg-
nade en del av onsda-
gens mamma-barn-
träff åt att rita. här un-
der överinseende av
Saras mamma Susan-
ne Lindgren.

Bild: PETRA ANDERSSON

Populära träffar, Det är ett glatt gäng med både barn och vuxna som träffas varje onsdag i Kinneveds församlingshem.
Bild: PETRA ANDERSSON
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Ung sång på syföreningsauktion
KINNARP. Kinnarps
kyrkliga syförening höll
i onsdags kväll sin årli-
ga auktion i försam-
lingshemmet.

Ordföranden Ingrid Olsson
välkomnade till Kinneveds för-
samlingshem varpå ungdom-
skören, ledda av Ellinor Frans-
son sjöng advents- och jul-
sånger som inledning på syför-
eningskvällen.

Kyrkoherde Stig Östlund
hö]l en kvällsandakt där han
talade om vikten av uthållig-
het och tåLlamod, både i den
praktiska vardagen och i det
andliga livet. Steget var inte
långt att associera till de
många handarbeten som för-
färdigats genom tålmodigt ar-
bete och sedan skänkts, en tra-
dition i Kinnarps kyrkliga sy-
förening som startade 1915.

-Uthållighet saknas inte,
sade kyrkoherden och syftade
på Kinnarpsbornas flit. Uthål-
lighet visade också auktions-
roparen Håkan Silvander som
höIl i klubban genom hela
kvällen.

Auktionen, lotterier och kol-
lekt gav en inkomst pä 14.230
kronor, meddelar kassören
Maj-Britt Johansson. Rekord-
Iöparen, med andra ord högsta
inropet, inbringade 400 kronor
och var sydd avJohn Persson.
Det är alltså inte enbart da-
mer, även om de är klart över-
vägande i antal, som engage-
rar sig i syföreningen.

Naturligtvis var det serve-
ring av kaffe under kvåillen,
något som oftast sköts av idel
damer. De inkomna medlen
fiirdelas på flera olika stöd-
verksamheter.

SKUT, RIA, Stadsmissionen
och Sjömanskyrkan i Göte-
borg får bland andra hjzilp att
hjälpa. Sedan flera år blir ser
man också till att de boende på
FYökindsgården får blommor
och tidningar tilf jul.

Ungdomskören inledde. Elisabeth Henriksson t h som är ordinarie kantor är barnledig
och sjöng med ungdomskören medan Ellinor Frahsson ackompanjerade på pianot.

Första auktionen? Sebastian Henriksson besökte vid tre månaders ålder Kinnarpsauk-
tionen. I Brita Johanssons knä har han hamnat helt nära auktionsroparen Håkan Silvander.

Bild: SUSANNE KARTSTEDT
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Intresseföreningen
satsar på liv och rörelse

Sjuda av liv.'lntresseföreningens ordförande tngrid Adomeit vill att det ska siuda av liv i Kinnarp/Slutarp'
Bild: CHRISIEL SxrPPÅS
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At,trrt,
Av CHRISTEL SKEPPÅS

KINNARP/SLUTARP.
Massor av aktiviteter
och liv i den gamla syfa-
briken. En liten tidning
som ska komma ut nå-
gra gånger om året. Det
är något som Frökinds
intresseförening i Kin-
narp/Slutarp håller på
att förverkliga.

- Syftet är att ta tillva-
ra samhällets intressen
gentemot kommunen,

-säger föreningsordfö-
rand.e Ingrid Adomeit.
. Ingrid Adomeit är ordfti-
rande i FYökinds intresseföre-
ning för första året. Hon eick
med förra året eftersom hon
är intresserad av samhälls-
frågor och blev då suppleant i
föreningsstyrelsen.

Egen lucia
och julbasar

Hon har många id6er om
vad man kan göra i Kin-
narp/Slutarp och jämför
bland annat med de aktivite-
ter som finns i Floby.

Nästa år vill hon bland an-

nat se att man kröner samhäl-
lets egen lucia och au man
ordnar en stor juJbasar.

Innan den nuvarande in-
tresseföreningen nybildades
ftir ett antal år sedan hade bå-
de Kinnarp och Slutarp var
sin intresseförening. I dag
har föreningen 500 familjer
som medlemmar, vilket inne_
beir att det är betydligt fler
personer som är med. I Kin_
narp,/Slutarp bor det drygt
1 000 personer.

Värnar om
intressen

I många samhdllen finns en
intresseförening eller en sam-
hällsförening. På mindre plat-
ser kan det flnnas ett byalag
som tar tillvara samhällets
intressen, vilket är huvudsyf-
tet med föreningen.

När verksamheter slås
samman till större enheter är
det nödvändigt för en liten ort
att värna om sina intressen. I
framtiden tror jag vi måste
engagera oss mer ideellt för
att få den service vi vill ha. I
synnerhet gäller det pä lands-
bygden, säger föreningsordfö-
rande Ingrid Adomeit.

Intresseföreningen i Kin-
narp,/Slutarp var bland annat
initiativtagare till det mo-
tionsspår, som startar i Kin-
narp och går runt Slutarp. In-
tresseföreningen står för un-
derhållet av det 2,5 kilometer
långa motionsspåret. Vid be-
hov lagar man belysningen
på spåret och strör kutterspår
i löparbanan.

Studiecirkel
om miljö

Förra året arrangerade in-
tresseföreningen en studie-
cirkel om miljön. I år har
man friljt Falköpings exempel
med utvecklingsprojekiet
Falköping till tusen. Intresse-
föreningen har bildat Frö-
kind till tusen, dZir två grup-
per redan eir i gång med sina
projekt.

För det lorsta hal_ter man på
att förbereda Frökindsbladet.
en liten tidning som är tänkt
att komma ut omkring fyra
gånger om äret med start från
april nästa år.

-Det är meningen att trak-
tens alla föreningar ska kom-
ma in med material till tid-
ningen.

Den andra gruppen arbetar
med näringslivsfrågor. Man
kommer att göra en mark-
nadsundersökning i form av
en enkät till boende i samhril-
let. Syftet är att bilda ett nät-.
verk av småföretagare, hant-
verkare och människor som
arbetar hemma.

Liv och rörelse
i syfabriken

-De ska hjrilpa varandra
att få ut sina saker. Bara i dae
finns det faktiskt 24 forctas,l
Kinnarp,zSlutarp och sedän
finns det fler på den ornkrinE-
liggande Iandsbygden.

Kinnarps har enligt Ingrid
Adomeit stor betydelse för
samhället eftersom många fa-
miljer har anknytning till fa-
briken. Själv arbetar hon ock-
så här.

I samhället flnns en gam-
mal sfabrik, som man med
ägarens tillåtelse får dispone-
ra för nätverket. planerna är
att småföretagare och hant-
verkare ska kunna vara i den
gamla syfabriken. Insrid
Adomeit hoppas att det :ka
sjuda av liv och rörelse till
sommaren.

o Hel- och halvfabrikat i träslöjd
o Alla slags korgar
o HobbVmaterial, allmogefärg

':' odoe':
qåna

ffiA
meffis'tnåslöfd

Käffensv. 1,521 73 Kinnarp
TeI.0515-336 07Öppet: Vard. 9-18. Lörd. 10-13



Sagostunderna lockar många barn
Av CHRISTEL SKEPPAS

KINNARP/SLUTARP.
Sagostunderna i lokal
Frökind i Kinnarp/Slu-
tarp har lockat många
barn under terminen.

-Om man har en bok
år man aldrig ensam, sä-
ger sagotanten Ann-
Margreth Claeson som
läser för samhällets
barn för tredje året i
rad.

Neir det är kallt och mörkt
ute tycker barnen det eir skönt
att krypa ner i lässoffan till-
sammans med sagotanten
Ann-Margreth Claeson och
lyssna på någon av de skojiga
böcker hon har tagit med sig.

Varje måndagseftermiddag
under hela terminen har en
stor grupp barn samlats utan-
för biblioteket i lokal Frökind
och tillsammans gått ner i öpp-
na förskolans lokaler och till-
bringat en timme med läsning
och lek.

Alla får plats
Nu håller Iokalerna på att

renoveras och man får vara i
ett annat rum i lokal Frökind
d?ir det finns en stor sofla som
nästan alla får plats i samti-
diCt.

Barnen som kommer till sa-
gostunden är tre till sex år
gamla och sammanlagt kom-
mer de att ha träffats tio gånger
när terminen är slut. Enligt
Ann-Margreth Claeson har det
varit ett stort intresse för sago-
stunderna. Varje gång har det
kommit åtta till tolv barn till
lässtunden med Ann-Mar-
greth.

Hon läser en eller två böcker
under en halvtimma varje
gång och sedan får barnen leka
med varandra. Ibland har de
lagt pussel och andra gånger
har de fikat.

-Det zir så mycket spring i
barnen och då måste få röra på
sig. Det behövs når vi har läst
en stund. De är nyttigt fiir dem
att lära sig lyssna, säger Ann-
Margreth.

Lockade till skratt
Den här dagen läste hon bo-

ken Korven av Anna-Clara
Tidholm om en pojkq-som rå-
kar önska en korv på mamm-
ans näsa. Det var en bok som
Iockade till skratt bland bar-

Sagostund. Barnen på sagostunden i Kinnarp/Slutarp har samlats kring Ann-Margreth för att
lyssna när hon läser. Man har träffats varje måndag under terminen. Bild: CHRTSTEL SrrppÅs

HEMSU'JDSBUTIK
Julles Väg 13

. förutv. Mias Hemslöjd, Asarp

Vcilkommen till
KINNARPS

Gammaldags ritade

HANDARBETEN
HEMSTÖJDSARTIKLAR
STENGODS. KERAMIK

PRESENTARTIKLAR
- öppetnoeR -

Tisdag-fredag 10-17
Helgfri lördag 10-13

SöNDAGSÖPPET
I och 22 dec. kl. 1 3-1 7

STÄNGT
23 dec. -96 och B jan. -97

Butik 0515-338 40
Bost. 332 80

nen, vilket är viktigt menar
Ann-Margeth. Det är olika vil-
ka böcker som barnen tycker
om, men eftersom de är rela-
tivt små fortfarande måste det
vara böcker med mycket bil-
der och dessutom gärna med
humor. Emil i Lönneberga är
en bok som alltid går bra och
som man också läst på sago-
stunden i lokal Frökind. Djur-
böcker är också populära.

Ann-Margeth ftir en dialog
med barnen med anknytning
till bokens handling. Barnen
Iyssnar uppmärksamt på Iäs-

ningen. I dag hinner man med är det dags för barnen att leka
ytterligare en bok och det är med varandra en stund. Nästa
en Godnattsaga om en busig gång är det avslutning med
pojke av Ebba Schieler. Sedan lussebullar och saft.
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Maj-Britt och Doris avtackades /Julkalas hos Frökinds SpF
Av CHRISTEL SKEPPAS

KINNARP/SLUTARP. Det
var god stiimning hos de
anställda på Frökindsgår-
den i Kinnartrl nåir de hade
avtackningsmiddag fiir
två arbetskamrater på
Timmerstugan i torsdags
kväIl. alw-4b.

Skrattet inne på Timmerstu-
gan i torsdags kväl1 hördes
nästan ut på torget. Trots att
det var lite vemodigt att av-
tacka två arbetskamrater var
det inget fel på humöret. Man
åt och sjöng under ledning av
Mikael Sundin från Falköping
som. spelade gitarr. Mellan
skratten hade man också lite
tävIing.

Presenter och blommor
Det var arbetskamraterna

Maj-Britt Johansson från Kiq-
narp och Doris Hellberg från
Solberga utanför Asarp som
avtackades med presenter och
blommor.

Maj-Britt Johansson har ar-
betat i över 30 ar på äldreboen-
det Frökindsgården i Kinnarp.
Hon började att jobba extra
sorri natttrlersonal nåir hennes
barn var små och fortsatte se-

dan med nattarbete i 19 ar. Dzir-
efter övergick hon till att vara
vårdbiträde på dagen. Hon har
trir,ts med sitt arbete, som hon
tycker har varit mycket posi-
tivt. Trots glädjen på festen i
torsdags var det ?indå lite ve-
modigt att. sluta på FYökinds-
gården och gå i pension.

'Hon har barnbarn både i
Kinnarp och i Torbjörntorp.
Dem kommer hon bland annat
att ägna sig åt i fortsättningen.
Hon tycker också om gymnas-
tik och kommer att motionera
för att hålla sig i form. Handar-

dags kväll.

bete rir ett annat intresse som
hon tänker hålla vid liv.

Doris Hellberg arbetade i
hemtjänsten i Kinnarp i över
20 år innan hon for några år
sedan kom till Frökindsgår-
den. I januari nästa år kom-
mer hon att fortsätta sina in-
satser inom hemvården på A1-
vershus i Åsarp.

Jag började som hemsama-
rit lor att jag tycket det var in-
tressant med gamla. Det var
roligt att komma hem till dem
och hjälpa till, säger Doris
Flellberg.

Frökindsgårdens förestån-
dare Christina Kar6n höll ett

Bild: INGVAR CARLSSON

tacktal till Doris och Maj-Britt.
-Ni är båda snzilla och fina

människor. Vi kornmer att
sakna er båda. Hoppas ni tittar
in vid tillfdlle, säger förestån-
dare Christina Kar6n.

lnez heter
Modin
KINNARP/SLUTARP. Det
var Inez Modin, inte.Bor6n
som vi felaktigt uppgav,
som hade tio rätt vid STF:s
visafton i Luttra, som tr'I re-
fererade i torsdagens num-
mer. Vi beklagar namnfelet.

i KINNARP/SLUTARP.
Frökinds SPF har hål-
lit sitt sedvanliga jul-
kalas under god till-
slutning. Det hela in-
leddes med parenta-
tion över en medlem
som avlidit. Efter en
tyst minut läste Lydia
Sanddn en minnesvers
varefter "Härlig är jor-
den" sjöngs unisont.

Ordföranden Lennart pet-
tersson hälsade därefter de
närvarande välkomna. Före-
ningen har fått fem nya med-
lemmar och tre av dem var
närvarande och fick en sär-
skild välkomsthäIsning.

Sedan var det dags att njuta
av all den goda julmaten som
olika medlemmar lagat till.
Neir så alla var mätta och be-
låtna fick de lyssna till da-
gens gäst som var Assar Wil-
gotsson från Äsarp. Han be-

rättade från sin barndoms af-
fär, Wilgot Johanssons han-
del i Kinnarp.

Ett kåseri framfört på ett
lättsamt sätt som fick de när-
varande att minnas tillbaka.
Assar hade också med sie fö-
remål fran förr och månea
kände väl igen sakerna som
till exempel Henko, persil,
klarskinn. shampo i päse
meo mera. \\lruab-

Alla fick strut
Iln unikabox hade han ock-'så med sig och i den fanns

strutar med karameller och
alla flck var sin strut.

Efter atr Assar kåserat
svingade han klubban när al-
la julklapparna, som med-
lemmarna skänkt, auktione-
rades ut. Så var det dags {ör
kaffe och pepparkaka och
dragning på lotteriet, varef-
ter ordföranden tackade alla
som medverkat på och med
den trevliga julfesten.

Avtackning. Doris Hellberg och Maj-Britt Johansson av'
tackades av arbetskamraterna på Frökindsgården i tors-

z

Fick handen krosSad
vid olycka på Kinnarps
En 38-årig man flck sin Han lyckades sjäIv stan-
högerhand delvis kros- na valsarna via maski-
sad vid en arbetsplatso- nens nödstoppsanord-
lycka på Kinnarps AB på ning.
tisdagen. Olyckan intråif- Den skadad.e mannen
fade strax efter klockan fordes i ambulans till
14 på företagets limavdel- Bassjukhuset i FaIkö-
ning. 38'åringen har av ping varifrån han senare
okänd anledning fått in transporterades vidare
handen mellan valsarna till Göteborg för specia-
på en av limmaskinerna. .listvård.
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Var finns solidariteten? Vem lyssnar på de små?
Pastoratsre gl eringcn;

Av STINAUNNÄRSSON
Var finns solidariteten?

Det undrar Stig Öst-
lund, kyrkoherde i Kin-
neved, i den alttuella
frågan om hur Falkö-
pings kontrakt .skall se
ut. Det är förstås solida-
riteten hos Falköpings
pastorat som han efter-
lyser, liksom hans kolle-
ga i Slöta, Folke El-
bornsson, gjort. Men
Stig Östlund vill inte ba-
ra böja sig för den be-
skrivning av verklighe-
ten som Folke Elborns-
son gör.

. - Jag anser att det finns
hopp om att Falköpings kYrkli-
ga demokrati skall kunna tän-
ka på fler än sig sj?ilv. Det finns
fortfarande möjlighet till nY-
tänkande. Strukturgruppen
bör inte "lägga sig" för Falkö-
ping. Den odemokratiska Prin-
cip som innebåir att den store
får som han vill skall vi våil än-
då inte bejaka.

- Man säger att man inte vill
tvinga Falköping for då kan
det bli samarbetssvårigheter.
Vi andra då? Blir det inte sam-
arbetssvårigheter om män gå4

emot oss?
En stor majoritet i kontrak-

tet tycks just nu vilja ha sex
pastorat. Det som skiljer kyr-
koråden åt är att FalköPings
kyrkoråd inte vill st?illa uPP
med ekonomisk hjälP till de
små pastoraten, främst Slöta-
Yllestad.

Stig Östlund menar att för-
slaget 3 a - och 3 b som går ännu
längre i ekonomisk samver-
kan - fortfarande är rnycket ak-

tuellt och möjligt att genomfö-
ra i ganska positiv anda.

Han tycker att man bör
tvinga Falköping att ställa UPP

för Slöta och Yllestad.
- Det är de enda Pastorat

som har stora ekonomiska be-
kymmer. Vi andra klarar oss.

Enda rätta
Det forslag som kallas 3 och

består av sex pastorat är det
enda rätta, enligt Stig Ösuund.
I det förslaget slås KinnarP
och Asarp samman.

-Det vill folket både här och
i Åsarp.

Men för tre år sedan sade
samrna folk nej till en sådan
sammanslagning och överkla-
gade stiftets beslut - och flck
rätt.

-Verkligheten har förän-
drats sedan dess och i dag är
det rätt att sIå ihop pastoraten.

Förslag 3 innbzir fiirutom att
Kinneved och Asarp samt SIöta
och Yllestad slås samman, .att
Falköpings, Gudhems och
Stenstorps pastorat forblir i
stort oförändrade och att Flo-
by och större delen av Gökhem
slås samman.

Förslaget innebär ekono-
misk samverkan mellan Fal-
köping, Kinneved och Slöta,
vilket Falköping säger nej ti1l.
Däremot vill även FalköPing
ha sex pastorat.

Förslag 3 b ser ut På samma
sätt förutom att det förutsätter
total samfällighet kring kYrko-
byggnader mellan samtliga sex
pastorat.

-Jag har ingenting emot för'
ändringar men det måste vara
riktiga förändringar, säger
Stig ÖsUund. En sammanslag-
ning av Gudhem och StenstorP
vill ingen i de pastoraten ha.

Att slå samman FlobY och Kin-
neved vore lika fel.

Stig Ösilund efterlyser soli-
daritet.

-Vi borde ha liirt oss inom
kyrkan vad kommunerna lärt
sig, nämligen en solidaritet
från kommunens centrum, sta-
den, gehtemot de mindre
"kranssamhällena". Att sedan
de mindre samhällena runt
om behaller sin prägel men
sjeilva får bidraga genom skatt
är naturligt enligt demokratis-
ka principer. Vad är det som
gör att vi inom stiftet inte kan
tänka i samma banor?

- I Lunds och Karlstads stift
arbetar man på ett helt annat
sätt. I Lund avstår man sä gott
som helt från sammanslag-
ningar. Efter intensiva Protes-
ter väntar man till efter år 2

000 med att göra något och när
man då intensifierar arbetet
skall man göra det "nerifrån".

-I Karlstads stift lägger man
stor möda på att bistå den lilla
församlingen eller Pastoratet.
De sammanslagningar som
sker kommer "nerifrån".

Vi andra då?

-Jag anser att ftirslag 3 a - och
3 b - forfarande ?ir mycket aktu-
e]]t. Att säga att man inte vill
tvinga Falköping att dela med
sig flor då blir det samarbetssvå-
righeter tycker jag zir ett häP-
nadsväckande Påstående från
ansvarigt hall. Vi andra då? Hur
kommer samarbetet att bli om 1

c genomftirs (tre pastorat)?^
Bäde Kinneved och AsarP

vet vad det innebär att dela
med sig till mindre församling-
ar i pastoratet. Att dela med
sig utan att ftir den skull
tvinga en församling eller Pas-
torat att ingå i en konstlad for-

Var är solidariteten? Stig Östtund, kyrkoherde i Kinneved, anser fortfarande att förslaget
3 a är mycket aktueltt. -Valför tar man hänsyn till Falköping om man inte tar hänsyn till al-
Ia oss andra?
ening med andra borde vara sen mot Mullsjö med Vilske- till ett "igenkännande" och som

också ger den ekonomiska bär-
kraft som garanterar försam-
lingens överlevnad in bit in i
det nya århundradet.

Förändring av hjärtan
-Vi får våil göra som kYrkan

alltid giort, särskilt i advent
och juletid, be om förändring
av hjärtan.

- Eller som skriften såger
vända oss till "Den som leder
konungars tankar såsom

' vattenbäckar". .'Visst lyssnar
en stiftsstyrelse fortfarande På
honom. Han som alltid lYssna-
de på de små.

ledstjärnan i jultid även för
stiftets strukturgrupp och
stiftsstyrelse.

Vilken samhörighet?
Stig Ösflund anser att det är

märkligt att det inte ingår nå-
gon från Falköpings kontrakt i
strukturgruppen.

Hade det ingått nägon med
kunskap om lokala förhållan-
den och befolkningens sociala
och kulturella vanor skulle
man aldrig lagt det huvudför-
slag som ligger

-Vilken samhörighet har
Fivlereds församling Pa grän-

Kleva församling på gränsen
mot Skara? Kinneved saknar
social samhörighet med FlobY -

ändå vill man föra ihoP oss.
Jag känner igen den ton av

uppgivenhet som präglar Folke
Elbornsson och jag möter den
alltmer hos förtroendevalda.
Men vi får inte nöja oss. Nej,
förhoppningen från de cirka 25

remissinstanser som sade nej
till tre pastorat, står till att nå-
gra i stiftsstyrelsen skall se

den möjlighet till genomföran-
de som inte skär av mångåriga
naturliga nätverk utan ger den
lokala församlingen möjlighet
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I Hoppas på pengar till nätverkbiz-q6.
I KINNARP/SLUTARP. Frö- som tidigare var FYökinds 

l

I kinds intresseforening hop- kommun. 
i

I pas att få 3 000 kronor från Förhoppningen är att nät- 
|

I den så kallade bygdepengen. verket ska mynna ut i någon 
I

I Föreningen vill använda form av affrirside och att den I

I pengarna till att ge ut ett in- som har id6er, små ekono- ;

I formationsblad. ett bygde- miska resurser och som kan-
I blad tre gånger nästa år. ske saknar viktig kunskap
I Pengarna ska också an- ska hitta någon att samarbe-
I vändas till att skicka ut skri- ta med.
I veher då föreningen plane- Föreningens förhoppning
I rar att genomft)ra en mark- är att satsningen ska slå våil 

,

I nadsundersökning och ska- ut och ge nya, välbehövliga 
I

I pa ett nätverk i det område arbetstillfällen. 
I Lucior. Linda Persson var Kinneveds Lucia i år till-

sa m m a n s m ed t i I I uc i a n Be at ri ce To rg nysd otte r.

t ltz'46' Bild: SUSANNE KARLSTEDI

Rattfull fr tblv-4b.

greps på riksvägen
scooterförare

Trots Lussenatt och
trots kraftigt snöovä-
der på lördagskvällen
har Falköpingspolisen
haft en lugn helg.
Dock fick man göra ett
ingripande av det mer
ovanliga slaget. Nat-
ten till söndagen greps
nämligen en snöscoo-
terförare. misstänkt
för grovt rattfylleri.
Möjligen är han också
misstänkt för brott
mot värgtrafikförod-
ningen eftersom man
troligen inte får köra
snöscooter, eller terr-
ängscooter som det
egentligen heter, på en
riksväg.

Falköpingspolisen var in-
te riktigt säker på vad lagen

grovt rattfy[eri - samma re-
gler gäller för sccooterftira-
re som för bilförare.

Mannen'hade köpt scoo-
tern men aldrig haft tillfälle
att prova den och när snön
föll allt ymnigare på lör-
dagskviillen kunde han inte
hiilla sig utan tog ut den för
en åktur.

samt ett julpotpurri som av-
slutades med "Tjo"!

Om att födas på nf'tt
Efter dessa inslag sjöng

kyrkoherde Stig ÖsUund
Giv mig ej glans, ej Cdd...
ackompanjerad av sin hus-
tru Eva Östlund på piano.
Med den vackra sången in-
fann sig en stämning av all-
varsam eftertanke om ju-
lens innersta budskap. I en
positiv anda talade kyrko-
herden till sina medarbeta-
re om hur "livet är fullt av
födelsestunder", nya möjlig-
heter.

Positiv kraft
Det finns en positiv

sprängkraft i.vå,r bygd, sade
kyrkoherden. Använd den
och "låt inte tåget gå", Att ut-
vecklas, få en fiirnyad ge-

menskap tillsammans med
andra kan vara att, om än i
en snäv bemåirkelse, "födas
på n1tt".

Och glöm inte vad viktiga
ni är allesammans, era in-
satser behövs verkligen, bå-
de fiir samhåillets och kyr-
kans skull.

-Vi behöver räkna med
Honom som står lor Ljuset.
Gud kan ge oss ftidelsestun-
der in i det som ger en helt
ny dimension till vara liv.

säger - det var antagligen
första gången man haffade
en terrängscooterförare på
en riksväg. Mannen. som är
i 3O-årsaldern, färdades på
riksvägen genom Slutarp
när polisen fick syn på ho-
nom.

Det var strax efter klock-
an två på natten som polis-
patrullen mötte en scooter-
förare på riksvägen i SIu-
tarp. Nzir föraren fick syn på
polisen vek han in på en si-
dogata, körde genom ett sta-
ket till en villaträdgård och
fastnade slutligen med for-
donet mot en slänt. Mannen
sprang ut i terrängen men
det var fin spårsnö så poli-
sen hade inga svårigheter
att följa efter och efter en
halvtimma grepb mannen
på en gata i Slutarp.

Provtagning indikerade

-o-
I gar fick Emanuel KIas-

son sitt välförtjänta tack.
Det är Asarpsbon som byggt
två jätteflna och praktiska
busskurer i Slutarp och Kin-
narp. Han har sjiilv tagit ini-
tiativet till byggena och ska-
pat en trivsam bussväntmiljö
i samhiillena. Hans dröm är
att hela sträckan ner till Ul-
ricehamn i ftirsta hand - i
framtiden har busskurer
som intresserade samhäIls-
bor bygger. I går fi.ck Ema-
nuel tack, en tavla, som ett
litet minne från samhälls-
borna i Slutarp och Kinnarp.
Det 2ir han värd! Apropå bus-
skurer, så ryktas det om att
intresset för egenbygge bör-
jar ta fart i Vartoftabygden,
där glada pensionärer ska
snickra. Emanuel ställer sä-
kert upp med råd.

Emanuel är en begåvad
karl. en tänkare. vilket han
då och då uttrycker i små
dikter som publicerats i lä-
nets tidningar.

Kinnevedslucior
sjöng för personal
Av SUSANNE KARLSTEDT
KINNARP. Två lucior.
"en stor och en lite
mindre" var det även i
år när Kinneveds pas-
torat bjöd personal
och förtroendevalda
på luciafest.

Kinneveds församlings-
hem stod dukat för en bra
bit över hundra personer in-
för luciafesten som pastora-
tet varje år bjuder kyrkans
medarbetare och deras re-
spektive på.

Janne Brisbo, försam-
lingsdelegerades ordförande
välkomnade och tackade för
insatser under aret som
gätt.

Lucior och deras fiilje av
små och stora tärnor, stjärn-
gossar och tomtar, in allo 30
personer, trädde in i salen
och bjöd på ett fint sångpro-
gram. Elisabeth Henriksson
och Ellinor Fransson hade
övat in programmet och de
båda kantorerna bjöd också
på en skojig duett Önskevi-
san a la Disney ackompanje-
rade av _uva ustlunct.

Malin Söderberg, 12 är
framförde tre korta piano-
stycken.

Elizakören sjöng Jingle-
bells med ingredienser som
fingerknäpp och bjiillror

JULKIAPPSilPS!
Boken om

Kinnarp och Slutarp
Pris: 15O:.

finns att köpa på Norders
bokhandel, Falbygdens
museum, ICA Matfocus
samt hos Rune Lennarts-
son, tel. 0515-330 21 .



"Vära" lag hölt
ställningarna i
Kinnarps-cupen I

tt tr/rz - q6.
Precis som i förra hel- besegrade Falköpings
gen blev det idel lokala med 1-0 och Hällstad

KIK
slog

J-Z I

Vann P|2-klassen. Kinnarp/Slutarps killar spelade hem cu-
pen via 1-0 över Annelund i finalen.

Åttenergs ryttarlF,,-u
gästade grötfesten
KINNARP/SLUTARP. I
lördags hade Kinne-
veds IOGT-NTO .sin
traditionella grötfest i
Gökhems hembygds-
gård. Under förmidda-
gen hade man bakat
gott bröd i vedeldad
ugn, som man sedan
bjöd till kvällens gröt.

Kvällens sammankomst
började med'varm glögg och
pepparkakor vilket var våil'
görande med tanke på det
bistra vädret. Därefter träd-
de.de två små luciorna, Kajsa
Kar6n och Louise Svensson
in, sjungande luciasången.

De sjöng även ytterligare
några julsånger och slutade
som sig bör med luciasången
då de lämnade såillskapet.

För musikunderhallning-
en stod Yngve Johansson, fi-
ol, och Lennart Sandberg,
dragspel. Förutom önskelå-
tar från deltagarna spelade
de potpurri på många av ju-
lens vackra låtar.

I programmet hade utlovats

en hemlig gäst, och spänning-
en ökade allt eftersom tiden
gick. Niir det så bultade på
dörren och gästen stormade
in från snöoväder och blåst
och med dundrande stämma
undrade hur folket på falbyg-
den hade det, flck man genast
klart for sig gästens identite-t.
En av Allebergs ryttare al.ias
Roger Karlen.

Roger berättade engagerat
för de intresserade åhörarna
om Västgötaskolan och dess
verksamhet och naturlistvis
då också om Åuebergs.yltu.-
nas plats i denna verksam-
het, Efteråt avtackades han
med varma applåder och
gratulerades, som den repre-
sentant han var för AlIe-
bergs ryttare, till Falköpings
kommuns kuJ.turpris 1996.

Inkomsten från kväIlens
lottförsäljning skänktes till
IOGT/NTO:S verksamhet
för Afrikas ungdom.

Avslutningsvis samlades
man för att lyssna på Sven
Andersson som läste dikter
och som också Iedde kväI-
lens sista sång.

fotbollssegrar när in-
omhusturneringen
Kinnarpscupen avver-
kade klasserna; Plz,
P16, F12 och Fl6 under
den gångna helgen.

Ettan och tvåan i varje
grupp gick vidare till slut-
spel. Om vi börjar att redovi-
sa P12-klassen, så spelades
semifinalerna mellan Kin-
narp/Slutarp-Stenstorp (2-0)
och Annelund-Asarp/Trädet
(4-0).

Finalen mellan
Kinnarp/Slutarp och Anne-
lund blev sedan en måtsnåI
historia. Kinnarp/Slutarp
giorde matchens enda mål
och vann finalen med 1-0 tiII
hemmapublikens glädje i
KinnarpshalJ.en.

I tjejernas Fl2-klass spela-
des många jämna matcher. I
semifinalerna rrar det inget
undantag. Kinnarp,/Slutarp

tillbaka Timmele med
den andra semin.

Finalen mellan
Kinnarp/Slutarp och Häll-
stad vann det sistnämnda la-
get med 3-1.

I P16-klassen var det Fal-
köpings FK i topp. Laget för-
lorade inte en match under
turneringens gäng och vann
såLledes guldet efter 4-1-seger
i finalen över Annelund.

I semifinalen hade FFK
besegrat JuIa BK med 1-0

medan Annelund vann över
Kinnarp/Slutarp med 4-0.

I den sista klassen, F16,
vann Ulricehamns IFK lag 1

och Nittorp gruppspelet,
men de båda lagen åkte ut
direkt i efterföljande semifi-
naler. Vartofta slog ut lllri-
cehamn i sin semi med 1-0

och Falköpings KIK vann
med 2-0 över Nittorp.

I finalen drog sedan Falkö-
pings KIK det längsta strået
när lagetvann med 1-0.

Kollision i Slutarp. Den här bilen kom söderifrån, från
Ulricehamnshållet, och föraren kunde inte undvika att
kollidera med den första bilen av tre som kom norrifrån.

Fyra bilar var på lör-
dagsmiddagen inblan-
dade i en traflkolycka
vid Statoil i Slutarp.

Tre bilar var på väg söde-
rut från Falköping. Den för-
sta bilisten avsåg att göra en
vänstersväng för att köra
mot Vårkumla och stannade
till inför svängen. Bakomva-
rande bil stannade bakom
den första.

Som bil nummer tre kom
en lastbil, vars förare inte
observerade situationen i tid

Fyra bilar var inblandade i den
vid Statoil i Slutarp på lördag-

Bild: BA55E JOHANSSON

och därför inte hann stanna i
det hala väglaget. Han körde
in i bil nummer två som i
sun tur rände in i den ftirsta
bilen.

Inga allvarliga skador
Nu kom en mötande bil

från Ulricehamnshållet och
den första bilen kolliderade
med denna bil:

Några allvarliga skador
uppstod inte vid olyckan.
Några av de inblandade kla-
gade dock över smärtor och
fördes tiI sjukhus.

Fyra bilar i
Slutarpsolycka

Fyra bilar
olycka som
smrd!9g9ri:

i olycka.
inträffade

Lhfi?"-qb. Bild: RUNE LINDBIAD



C irkelavslutning ffip'q

med musik och sång
Av GLENN WELANDER

KINNARP/SLUTARP. Gunil-
la Ahlström med gitarr, kas-
tanjetter och berättelser,
anekdoter och funderingar
kring jultraditioner, assiste-
rad av Håkan Silvander på
dragspel, underhöIl när Stu-
dieförbundet Vuxenskolan
höll studiecirkelavslutning
på åilderdomshemmet Frö-
kindsgården i Kinnarp på tis-
dagen.

Cirkeln hade ämnet Arsti-

der och avslutningen av den
sammanfoll med det traditio-
nella julkaflet på Frökinds-
gården.

Gunilla ANström sjöng och
berättade - på något finurligt
sätt spelade hon såväl gitarr
som taktfast ackqmpanjerade
gitarr och sång med kastan-
jetterna också - och diskute-
rade om jultraditioner och
julrninnen med cirkelfolket.
En trevlig eftermiddag inför
iulen.

Underhöll. Gunilla Ahlström var underhållare, med be-
rättelser sång och musik, understödd av Håkan Silvander
på dragspel. Bild: GLENN WELANDER

ta

INSANDARE rrzotp-q5.

Jo,Göran Carlson
- Floby har tigit
I Kinneveds pastorat
som ä-r tänkt att ingå i det
huvudlösa förslaget som
strukturgruppen har lagt
- har inte de förtroende-
valda eller jag själv, fått
någon som helst paring-
ning ör att inleda ett sam-
tal om framtida samarbe-
te. Dåiremot har i ett gan-
ska tidigt läge Floby och
Asarp kontaktats för sam-
tal. samt Gökhem. Varför
denna tystnad gentemot
Kinneved som man ev.
skall samarbeta med?
Det bådar inte gott flor ett
ev. framtida samgående
som Floby forordar. Ett
Floby som inte är något
"kommuncentra" for oss i
Kinneved och knappast
för Asarp.

Flobys ekonomi är nog
allmänt känd ftir oss som
är engagerade i kyrkans

arbete. Bra om det har bli-
vit bättre, men det är inte
positivt om förtroendefrå-
gan mellan medarbetarna
och förtroendevalda i det
tilltänkta pastoratet redan
qndergrävs genom "kons-
tiga" vägar till beslutet.

17 fiirsamlingar och inte
vad jag kan se - en krona

bättre i någons ekonomi!
Turerna kring detta reg-

leringsförslag verkar allt-
mer desperata!

Jag låingtar fram till år
2000 om det kan betyda att
den lilla lokala forsam-
lingen far en större plats i
de styrandes tankevdrld
och en framtid där inte po-
Iitiker styr förändringar-
na i kyrkan.

STIG ÖSTLUND
(Kyrkoherde i Kinne-

veds pastorat)

Emanuel Klassön tackas för sina insatser i samhället. In-
tresseföreningens ordf. lngrid Adomeit överlämnar entavta' FT Åt/re - q6.

)uldagen k[ r8.oo
Sånggudsfiänst med f amilj

Thu[in från Tradet
Vä[kommen!

en

,Åä

Iill familietna Jail$$olt, lfinnarus [B
Ett hjärtligt tack för julfest samt julgåva.

Vi önskar Er God Jul och Ett Gott Nytt Ar!

Samtliga anställda Kinnarps AB

KINNEVEDS
SKYTTEFöRENING

vill härmed tacka alla som på något sätt stöttat före-
ningen unddr året, samt alla våra Bingolotto-köpare.

Vi vill också pabsa på att önska alla

God Jut och Gott Nytt Arl



Kinnarp vidare i Fair Play cup

Sjätteklassare spelar Fair play. Kinnarps sjätteklassare gickvidare i innefotbollsturne-
ringen Snickers Fair Play genom att besegra Odensbergsskolans klass 6 c i Kinnarpshallen
på torsdagen. Odensbergsskolan deltog för första gången i en sådan här turnering. I det se-
grande Kinnarpslaget spelade fr,v, i främre ledet Karin Johansson, Petra Ekbom, Jessica
Akerhage, Mari-Louise Lindberg, Malin Söderberg, Jennica Karlsson, Karin Kjellin och
Marianne Karlin. Bakre ledet: Martin Lennartson, Stefan Persson, Stefan Eriksson, Rich.ard
Svensson, Richard lngvarsson, Markus Karlin, Martin Johansson, Martin Karlsson, Magnus
Lilja och Kim Jansson.

Av RUNE LINDBI.AD
KINNARP/SLUTARP. På
torsdagsmorgonen spe-
lade Kinnarps skola
klassGaftirstaomgång-
en av innefotbollsturne-
ringen Snickers Fair
Play mot Odensbergs
skola klass 6 c.

Det sammanlagda resultatet
efter fyra matcher blev att Kin-
narpsskolan vann med 11-0
och gick vidare i turneringen.

Syftet med turneringen är
att sprida de budskap Fair
Play står ftir och att stimulera
eleverna att sj?ilva följa dessa
principer.

Med Fair Play menas att
man tar avstånd från allt fusk,
vald och mobbning både på och
utanför fotbollsplanen. Turne-
ringen arrangeras av Svenska
Skolidrottsförbundet, Svenska
Fotbollförbundet och Snickers.

Två lag fem flickor och fem
pojkar från varje skola plus
avbytare utgör ett skollag och
spelar två tiominutersmatcher

2.1112-tb.
var och slutresultatet efter de
fyra matcherna läggs sedan
ihop och den segrande skolan
gar vidare till nästa omgång.

Flickorna idedde och Kin-
narpsskolans tjejer vann med
5-0. Kinnarps pojkar mötte har-
dare motstånd men vann med
1-0. Den andra flickmatchen
slutade 3-0 till Kimarp och den
fieirde och sista slutade med en
2-0 seger ftir Kinnarp. Kin-
narpsskolan gick vidare i turne-
ringen och får i nästa match
möta Kölaby skola i Ttädet.

58 lag från distriktet ställer
upp i turneringen och sex av
dessa kommer från Falköpings
kommun.

De fyra främsta lagen i varje
distrikt vinner priser och de
segrande får'dessutom tillsam-
mans med hela sin klass delta i
en collagetävling på temat
"Vad är laganda".

De två bästa collagen i täv-
lingen utses av en jury och
dom två k.lasserna som vinner
får resa tiJl Göteborg och bland
annat se \M-kvalmatchen mel-
lan Sverige och Skottland.

Bild: RUNE LINDBTAD

Gå inte i skidspåre:ndrtz-qs
Antligen har vi fått en härlie
vinter med mycket snö. I
Kinnarp/Slutarp har Intres_
seföreningen giort ett fint
skidspår på motionsslinean.
Men vad händer?

Jo, några klantar envisas
med att gå i sparet samt att
låta_ hundarna springa där.
Jag har sjeilv hund men skul_
le inte ens komma på tanken

att motionera hunden i skid_
sparet. Det finns andra vä_gar att gå på vintern! på
Mdsseberg har man satt upp
skyltar "Gå ej i skidspåref'
och där har man större re-
spekt fiir att skidåkarna krä_
ver bra spår. med dasens
moderna skidor. please. var
rädd om skidsparen och niut
av vintern! 'pÄ SPÄRET.

I I xrxraRp/SLUTARp har Vreten borta ikväll. En inte
helt lätt uppgift, men lagledaren Conny Cruus tror på vinst.

- Vi ska ta tre poäng, bara vi har rätt inställning och skärpa
i våra avslut. Matchen mot Hörnbbo senast var ett fall framåt,
påpekar han.

Truppen: Björn Lugn, Reine Lundahl, Patrik Karlsson,
Christian Ek, Marcus Brisbo, Fredrik Ek, Tom Johansson, Mat-
tias Brisbo, Mattias Johansson, Daniel Andersson, Eddie Jones,
Mikael Bolinder plus två man. Samling Shell 1?.15.

z"4le-4b.

ui på

Bil o Motor
i Slutaru

tackar våra kunder lör det gångna året och
önskar en riktigt
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L enn ar;'L Mårtens s on, arbe tar grabben
som blev koncernledare, fyller 50

Av MARI.TAWASS
Han sover fem timmar per
natt. Joggar närmare tre mil i
veckan.

Hårt arbete och måImedve-
tenhet är Lennart Mårtens-
sons signum.

På söndag fyller arbetarso-
nen från Småland, som i dag
är VD för' Kinnarpskoncer-
nen, 50 år.

JT]BILAREN

Lennart Mårtensson har blivit en
bekant profi.l på Falbygden sedan
han i oktober 19€4 tillträdde som VD
ftir Kinnarps AB.

Företaget i möbelbranschen som
länge varit den största privata ar-
betsplatsen i Falköpings kommun.
Ett företag som ständigt våixer, både
inom och utom landet.

-Företag blir aldrig ftirdiga, det
finns alltid nya vägar.att gå, alltid
något att göra som ft)rbättrar, säger
Lennart som tycker att ett företags
storlek egentligen är ointressant.

-Det som åir intressant åir om det
flnns möjligheter till att växa och ut-
vecklas.

' Altid i tjåinst
Innan Lennart tillträdde VD:Pos-

ten var han vil förtrogen med fÖreta-
get, tack vare vänskaPen med HenrY
Jarlsson, en av delägarna.

Lennart bor kvar i Huskvarna.
Några planer på att flytta till Fal-

bygden har han inte. Familjens bas
är - och har alltid varit - Huskvarna
i Jönköping.

-Det är många som Pendlar till ar-
betet i dag. Dessutom ser jag de 50

minuterna i bilen till- eller från ar-

VD'posten är krävande, kräver
vanligtvis 70 arbetstimmar i veckan.

-Jag är tilgänelig 24 timmar om
dygnet. Uppstår det problem ska jag
alltid kunna nås.

Motion, en förutSättning
För att klara av det tuffa temPot år

Lennart mån om att halla kroPPen i
form. Joggingskorna finns alltid
med, vart han än beflnner sig.

-Jag jobbar fyra, fem gånger i
veckan, springer sex kilometer varje
gång. Under sommarhalvå'ret spelar
jag gärna golf. Jag har alltid idrot-
tat, det är en härlig avkoppling.
Dessutom märker jag att jag mår bra
av det.

Påbrå har han också, berättar att
hans far som i dag * 82 ålt, åkte Va-
saloppet så sent som for tre år sedan.

Någon sömntuta är han då rakt in-
te, nöjer sig med fem timmars sömn
per natt.

-Det vande jag mig vid i unga ar
då jag delade ut tidningar och var
tvungen att gå upp i ottan, säger
Lennart och berättar att han dessut-
om har lätt ftir att koppla av.

-Jag kan sätta mig och slumra till
i 15 minuter på lunchen. Då hämtar
jag ny energi

Målmedvetet arbete
Att Lennart hamnade i VD-stolen

åir kanske inte så konstigt. Redan i
tredje klass hade han best?imt sig för
att bli produktionsansvarig i en till-
verkande industri. En lite annorlun-
da framtidsdröm hos en ung grabb
kan tyckas.

-En kompis far var just det och
han inspirerade mig.

Så efter att ha klarat av grundsko-
lan 

-'väntade studier till maskin-
ingengör.

Men, Lennart ville mer. Som täm-
li-^h --'LIi-'^h fortiliÄfår ca+{a hqn

föfetagets framgångar bygger perso-
nalens insats. Att ett lyckat resultat
bygger på motiverade medarbetare,

Hans livssyn märks snart tydligt, i
tider då kollektivanstzillda och tjäns-
temän ofta kallas för personalstab
och produktionsenheter kallar
Lennart personalen på Kinnarps för
medarbetare.

de, säger Lennart och tycker att en
bra chef markerar ledarskap på an-
nat sätt, bland annat genom att vara
rak i sin kommunikation.

-Chef kan du studera till, Iedare
formas du till. Det handlar om att
vara uppriktig mot sina medmännis-
kor, behandla sina medmänniskor
som du sjåilv vill bli behandlad.

ma hos familjen, hustrun Britt-Ma-
rie, sonen Anders och dottern Jo'
hanna.

Julfirande jubilar
-På julaftonskväl] träffas vi alli-

hop, mina syskon och deras famil-
jer, berättar han och förklarar att fa-
miljeeemenska,pgl_a{ stor. _^ " .

@ncernensVD,LennartMårtenssonfytter50årnupåsöndag'Enfödelsedaghani
mörgon firar med öppet hus i hemmet. Bild: MARITA WASS



oelg[ solll r-err avKUPPrxrS. UEL d eu
av de få stunder jag har fiir mig
sjiilv. Den knappa timman i bilen på
väg hem ger mig möjlighet att varva
ner, komma i balans.

Nu titlbringar inte Lennart all sin
arbetstid i KinnarP, utan beflnner
sig ofta pä resande fot.

-I genomsnitt reser jag hundra
dagar på aret.

sig på skolbänken igen.

-Jag läste ekonomi i Lund, På dis-
tans.

Och med utbildningen i ryggsäck-
en väntade världen. l,ennart hamna-
de snart i de stora företagen, Electro-
lux, Swedish Match och Stora.

En av medarbetarna
Lennart påpekar gång På gång att

VäSv'erket vägrar
vägskYlt z4P'4b'

Av NIKLAS ARONSSON
KINNARP/ SLU.

TARP. Halsängs
stängsel AB vill ha en
vägskylt på riksväg
46. så att lastbilarna
hittar.

Men det vill inte
Vägverket som nYli-
gen avslog företagets
begäran. Nu har före-
taget överklagat till
länsstyrelsen.

Hur hittar man till
sängs stängselfabrik?
har många lastbilsförare ge

nom åren undrat. Varje
kommer lastbilar till fabri-
ken för att lasta och lossa.
Många förare missar avtags-
vägen och tvingas bromsa
och vända ekipaget På den
traflkeräde riksväg 46.

Meningslös åtgärd
För att undvika Proble-

men har därför fabriken an-
sökt om tillstånd att få sätta
upp en vägskylt med texten
stängselfabrik På riksväg 46.

Nej blev svaret från Vägver-
ket som dock tycker att det
är okej med en skYlt i kors-
hingen mellan väg 652 och
643. ,

Totalt,:meningslöst, har
lastbilarna väil hittat dit är

det inga problem.
För oss ?ir det här ett jätte-

oroblem. vi far skzill varenda
äag, säger Jan-Olof Övergiärd
på Halsängs stängselfabrik.

Bara skylt vid
närmaste väg

I Vägverkets skrivelse
framgår att man normalt ba-
ra vägvisar till företag frän
närmast allmänna väg om
inte traflkantbehovet krä-
ver annat. Och i det aktuella
fallet behövs ingen skylt vid
46:an, menar Vägverket.Hal-

Det

INSÄNDAREEN{å

Svar till
"Pä spåret"
Jag förstår att även du varit
ute och gått intitl skidsPåret
i Slutarp-Kinnarp, annars
hade du inte kunnat se hur
hundarna förstört spåret. H.
Brage har kört uPP ett fint
spår, cirka 2,5 m brett, med
spåret längst tilI höger och
en hårdpackad del till vän-
ster om själva skidspåret. På

denna del av sPåret har jag

och andra hundägare gått
cirka 400 meter tills vi kan
gå ut på åkervägen där vi
och hundarna kan Pulsa om-
kring.

Nej, jag tror att du i din
sköna stugvärme retat UPP

dig på att vi kanske är hurti-
gare och i alla lägen måste
trotsa kyla och oväder. Jag
tycker det är konstigt, att in-
te fler använder sPåret för
skidåkning, jag har sett fYra
skidåkare i sParet under
den gångna veckan' Om det
varit så att det förekommer
åkning med fristil, kunde
jag förstå att alla fotsPår
kunde skada den del av sPå-

ret, men å andra sidan skulle
d.å dessa friåkare skada det
intilliggande vanliga sPåret.

Vilken tur vi hundägare
har, att vi inte har så stor
rävstam som för 10 år sedan.
Då hade du fått det jobbigt.

Vänliga jul- och nyårs-
hälsningar

KARL.EVERT
SKOGLUND

Jag at en meqarOeri4r'e Drarro ue
andra. Det åir bara det att någon
måste fatta besluten, säger han och
påpekar att likavärde för människor
är något som är en viktig stötesten
för honom.

-Stropperi är det värsta jag vet.
Jag möter det ibland i arbetet. Men
de som tror att de är lormer än and-
ra, lider ofta av daliet sjtihförtroen-

l\a6ulr I r5^ lur dlL Lslrrrd L r46E,cr

sig till med divalater åir det inte. Fa-
dern .haller ett vakande öga, har lo-
vat att ta ner honom på jorden om så
skulle vara fallet.

-Jag kommer från ett klassiskt ar'
betarhem och det i sig dr en utmärkt
utbildning, säger han.

I julhelgen tar Lennart det lite lug-
nare, flrar traditidnsenlig jul hem-

gen flrar han på lördag med öPPet
hus i hemmet. Lennart ser med'till-
lorsikt på det nya året. Konstaterar
att Kinnarpskoncernen står viil rus-
tad.

-Medarbetarna är kunniga och
ägarna har en positiv grundinställ-
ning till satsningar och investering-
ar i företaget.


