
'Hemvavt'

ullbergska sjukhusets senaste tillskott
lisas med tillfredsstallelse av bade all-

tmmunal regi
mor planerat
de for laktare under tak och mellan de
sla'gga tva huvudplanerna blir det en
merna staplatslaktare under tak av ny
>tbolls- mo'dell med askadarplatser at
icr att bada hailen.
)psatt-
jppba- ®e* jaes^Si aterstar
i kom- Grasmattan till huvudplanen
>r has- ar som redan namnts klar men
o. Pa det mesta aterstar att gora och
,ts ges enligt byggnadsplanen skall res-
:h bag- ten fordelas pa tva etapper.

Den tredje och sista etappen
ler att skall omfatta tva av tranings-
. Hu- planerna, tva tennisbanor och
ppsikt va'stra delen av omradet. Denna
norna, etapp drar en kostnad av kr.
?tt ut- 265,000. Den andra etappen,
ar ges t 840,000 kr., skulle omfatta allt
;srum, det ovriga.
n m. Omradet dar den kommunala
sn blir idrottsplatsen skall forlaggas
ing. I ligger omedelbart innanfor
bl. a. stadsgransen efter vagen mot
ering. Norrkoping. Litet avskilt vis-
uvud- serligen men i ett ypperligt
.plats- lage.
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klubben, medan kbpman. Len-
nart Axe,lsson a'r ordforande i
befa'Jsutbildningsforenin/gen.
LOTTAKAREN
bar en omfattande verksamhet
och arbetar belt pa linjen att bi-
trada vart lands fb'rsvar. Genom
kurser utbildas lottor for olika
befattningar. Karens ordforande
ar Ruth Nilsson. Sjalva karen i
Katrineholm raknar 324 med-
lemmar men med avdelningarna
i Stora Malm, Julita, Gstra
Vingaker och Osteraker, som
ocksa raknas in bar, blir det
hela 450 medlemmar. En ung-
lottaavdelning under ledning av
Britta Flodmark bildades i va-
ras. Karen bar egen nyrenove-
rad lokal vid Stortorget 1 dar
lottatraffar anordnas var 14:e
dag under tiden September—
maj.

KVINNLIGA BILKAREN

bar verkat i sju ar och bar just
nu 55 medlemmar varav en del
a'r passiva. Karens uppgift ar
att stodja forsvaret med trans-
porterna inom arme"n och civil-
fbrsvaret. Sarskilt under ma-
nb'vrarna ar karen i verksam-
het. Bilkorningair gors aven pa
det rent humanitara omradet
da man bl. a. transporterar po-
liopatienter. Karen hor under
Fo och medlemmarna a'r kon-
traktsansta'llda. Chef for karen
i Katrineholm ar Sonja Kjellan-
der. En

populdrt
dansnoje
D et f inns ungdomar som an-

ser att de bar for fa tillfallen
att dansa, och det finns de som
I mera mogen aider anser att
Katrineholm ar en trakig stad
eftersom det inte finns sa man-
ga nb'jen for dem. Men ar det
sa? En liten genomgang av vad
som star till fb'rfogande visar
att det tvartom finns manga ri-
ka tillfallen att roa sig. Gott om
dansorkestrar finns det, en jazz-
klubb nailer "spisarna" varma,
och gammaldansens vanner bar
ryckt fram med stormsteg och
plockat in narmare 400 medlem-
mar. Dar finns saledes att valja
pa.

DANSORKESTRAR

bar Katrineholm gott om, men
arbetstillfallena minskar. I var-
je fall konstaterar musikfb'rmed-
lare M a r t i n K o n i g att sa ar
fallet. De tidigare smafesterna
existerar inte langre, och dar-
for a'r det endast vid stbrre hel-
ger som musikerstyrkan bar
full sysselsattning och allablir
engagerade. Motorismen anses
ocksS till viss del ha inverkat
pa den minskade efterfrSgan pa
muslker.

For modern dansmusik sva-
rar Hallins 6 man, Folke Lars-
sons 4 man, Ake Larssons 4,
Runes 4, Ragnvald Svenssons
3, Erik Hagstroms 3, Ivan So-
derbergs 3; for bade modern och
kulturell dansmusik a'r det
Holms trio, Henry Karlssons
och Forssanders trio som sva-
rar for takten, medan Arthurs
duo, Cednerts^kapell och Stigs
trio enbart agnar sig at gammal-
dans. Bade dans- och konsert-
musik utfores av Keas trio,
Erik Kjellstroms 2 — 6 man
samt Thure Wedbergs 2 — 6 man.

JAZZKLUBBEN HEP CATS

startar hb'stsasongen i sam-
band med att utomhusdansen
slutar. Klubben startades 1947,
lade ner verksamheten nagot ar,
men upptog densamma och ha-
de i f jol omkring 100-talet med-
lemmar. Ordfbranden Bjb'rn
Widman bar flyttat fran staden,
varfor en ny man kommer att
tillsattas p§ den posten inom
det snaraste. En nyhet blir att
motena f orutom "spisning", fra-
gesport och diskussion aven
skall omfatta dans.

GAMLA DANSENS VANNER

tillhor inte de aldre fo'reningar-
na i Katrineholm, men nume-
rart bar den pa kort tid, trots
synnerligen stranga stadgar,
va'xt sig till en av de starkare.
Na'r Gustaf Jansson och Gb'sta
Andersson i december 1952 kal-
lade intresserade till en sam-
mankomst, var det ett 20-tal
personer som kom med ochbil-
dade foreningen for gammal
dans. Redan fran borjan blev
det friska tag, och medlemmar-
na bar sedan fortsatt stromma
till sa att foreningen nu omslu-
ter nara 400 medlemmar. "Roa
dig sa la'nge du orkar" ar fore-
ningens oskrivna motto, och
med detta i tankarna far ingen
forundra sig over att a'ldste
medlemmen redan passerat de
60 aren. Gammaldansen st§r gi-
vetvis i hogsatet vid samman.
komsterna, men knytkalas, kaf-
fesamkvam och traffar tillsam-
mans med andra gammaldans-
foreningar star ocksa pa pro-
grammet. En sarskild nojes-
kommitt<§ bar tillsatts. Ledare
for verksamheten ar byggnads-
arbetare Gustaf Jansson.

DARTILL

kommer att allmanheten int.p ar



men
det mesta Sterstar att gdra och
enJigt byggnadsplanen skall res-
ten fdrdelas p3 tvS etapper.
Den tredje och sista etappen
skall omfatta tvS av tranings-
planerna, tvS tennisbanor och
va'stra delen av omra'det. Denna
etapp drar en kostnad av kr.
265,000. Den andra etappen,
840,000 kr., skulle omfatta allt
det dvriga.

Omra'det da'r den kommunala
zdrottsplatsen skall forlaggas
ligger omedelbart innanfor
stadsgransen efter vagan mot
Norrkdping. Litet avskilt vis-
serligen men i ett ypperligt
lage.

1 uniformerade
ilmsfdreningar

klubben, medan kopman Len-
nart Axejsson ar ordfdrande i
befalsu tbildningsfdreningen.
LOTTAKAREN
har en omfattande verksamhet
och arbetar helt pa linjen att bi-
trada va"rt lands forsvar. Genom
kurser utbildas lottor for olika
befattningar. KSrens ordfdrande
ar Ruth Nilsson. Sjalva kSren 1
Katrineholm raknar 324 med-
lemmar men med avdelningarna
i Stora Malm, Julita, dstra
VingSker och dsterSker, som
ocksS raknas in har, blir det
hela 450 medlemmar. En ung-
lottaavdelning under ledning av
Britta Flodmark bildades i vS-
ras. Karen har egen nyrenove-
rad lokal vid Stortorget 1 da'r
lottatraffar anordnas var 14:e
dag under tiden September—
maj.

KVJNNLIGA BII/KAREN
har verkat i sju Sr och har just
nu 55 medlemmar varav en del
ar passiva. KSrens uppgift ar
att stddja fdrsvaret med trans-
oorterna inom armen och civil-
wsvaret. Sarskilt under ma-
idvrarna ar kSren i verksam-
:et. Bilkorningar gors aven pS
et rent humanitara omrSdet
I man bl. a. transporterar po-
jpatienter. K3ren hor under
) och medlemmarna ar kon-
iktsanstallda. Chef for kSren
Catrineholm ar Sonja KjelJan-
". En gang per m§nad har
'en mote. Kurser bedrivs i
kv§rd och motorkunskap.

DA KORSET
atrinehoJm raknar hela 630
lemmar. Dartill finns en
C-avdelning for folk mellan
1 ar omfattande ett 60-tal
emmar. Rdda korset arbe-
or nationell och internatio-
hjalpverksamhet, och an-
;r kurser for utbildande av
§rds- och hemvarnssama-
Ett stort utl3nangsfdrr§d
ian kostnadsfritt kan f5
lit for sjukvSrd i hemmet
For att finansiera verk-
ten har RK arbetsmote
4:e dag i egna lokalen
rdsgatan 5. Motena bru-

_.„ „ jiuom, folke Lars-
sons 4 man, Ake Larssons 4,
Runes 4, Ragnvald Svenssons
3, Erik Hagstrdms 3, Ivan So-
derbergs 3; for b§de modern och
kulturell dansmusik ar det
Holms trio, Henry Karlssons
och Forssanders trio som sva-
rar for takten, medan Arthurs
duo, Cednerts,,kapell och Stigs
trio enbart a'gnar sig §t gammal-
dans. B3de dans- och konsert-
musik utfores av Keas trio,
Erik Kjellstroms 2—6 man
samt Thure Wedbergs 2—6 man.

JAZZKLUBBEJV HEP CATS

startar hostsasongen i sam-
band med att utomhusdansen
slutar. Klubben startades 1947,
lade ner verksamheten nagot §r,
men upptog densamma och ha-
de i fjol omkring 100-talet med-
lemmar. Ordfdranden Bjorn
Widman har flyttat fran staden,
varfor en ny man kommer att
tillsattas pS den posten inom
det snaraste. En nyhet blir att
motena forutom "spisning", fra-
gesport och diskussion aven
skall omfatta dans.

GAMI/A DAJVSEJVS VANNER

tillhor inte de a'ldre fdreningar-
na i Katrineholm, men nume-
rart har den p§ kort tid, trots
synnerligen stranga stadgar,
vaxt sig till en av de starkare.
Na'r Gustaf Jansson och Gosta
Andersson i december 1952 kal-
lade intresserade till en sam-
mankomst, var det ett 20-tal
personer som kom med och bil-
dade fdreningen for gammal
dans. Redan fra"n borjan blev
det friska tag, och medlemmar-
na har sedan fortsatt strdmma
till s§ att fdreningen nu omslu-
ter na'ra 400 medlemmar. "Roa
dig s3 lange du orkar" ar fore-
ningens oskrivna motto, och
med detta i tankarna far ingen
fdrundra sig over att a'ldste
medlemmen redan passerat de
60 Sren. Gammaldansen star gi-
vetvis i hdgsatet vid samma«-
komsterna, men knytkalas, kaf-
fesamkvam och traffar tillsam-
mans med andra gammaldans-
fdreningaT star ocksS pa1 pro-
grammet. En sarskild ndjes-
kommittd har tillsatts. Ledare
for verksamheten ar byggnads-
arbetare Gustaf Jansson.

DARTJLL

kommer att allmanheten inte ar
lottlds aven utan fdreningsliv.
Folkets park och Folkets hus
har regelbundna dansaftnar med
fina orkestrar, stadshotellet
brukar nagon g§ng slappa Ids
gacken och ordna baler i den
storslagna stilen, konsumres-
taurangen har nagra ganger
gjort lyckade arrangemang som
fa> efterfdljd, och i dvrigt finns
ju atskilliga andra festligheter
att va'lj'a pS. Att det ar synner-
ligen livligt p5 dansfronten tor-
de ingen kunna fdrneka, aven
om de mSnga sm§. festerna fStt
ge vika for storre arrangemang.

kar var synnerligen livligt be-
sdkta. Ordforande ar Pauline
Settergren.

VID ALLA EDBA

RANSPORTBEHOV
— anlita

Lastbilscentralen
KATBIJVEHOLM. Tel. 10309, 12009
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