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Sörmländsk karaktär 
på ny landstingssal 

En äldre Nyköpingsdam 
vallade vovven på Brunnsga-
tan i residensstaden på sön-
dagsmorgonen. Hon stannade 
till mitt för 66- n och var nä-
ra att kollidera med denna 
tidnings utsände. — Det är 
inte underligt om skatterna 
går upp, utlät hon sig och 
gav landstingets nybygge en 
prövande blick. Utanför stora 
entrédörren stod en praktfull 
blomsteruppsats med anled-
ning av dagens betydelse. 
Vi tog oss friheten att skrida 

till landstingets försvar. Vi kon-
staterade att tvåvåningsbyggna-
den näppeligen kunde sägas vara 
något palats precis. Vår utsago 
besannades, vilket inte hindrade 
att vi blev imponerade av tillbyg-
get, som är ändamålsenligt och 
snyggt utan att ens tangera grän-
sen till skrytbygge. 

När klockan var 17 var det 
trångt av festklädda i hallen som 
inför en bättre premiär. Och det 
var just vad det var. En premiär. 
Den prydliga landstingssalens sto-
lar togs i bruk för första gången 
av landstingskvinnor och -män 
och på "åskådarplats" bänkade 
sig de många inbjudna från läns-
styrelsen, lasarettens styresmän 
och direktioner, länsorganisatio-
ner m. fl. samt de som haft med 
bygget att göra. På hedersplats 
fanns landshövdingeparet. 

Landstingsordföranden Edvin 
Stigberg välkomsthälsade, varpå 
landstingsdirektör Bernt Olvén 
gav en redogörelse för hur bygget 
kommit till och konstaterade att 
epidemi- och barnmorskenämn-
derna nu^inte längre behövde hy-
sa in sig på hotell. Förvaltnings-
byggnaden, som ligger i anslut-
ning till landstingets expedition, 
blir inte fullt färdig förrän om-
kring den 15 november. Lands-
tingssalen är 11 gånger 23 me-
ter. I taket finns Sörmlandsgri-
pen och för övrigt har salen in 

retts så typiskt sörmländskt som 
möjligt. Varia i Flen har t. ex. 
gjort möblerna, borden är i teak. 
Akustikputs på väggarna motver-
kar eko och såväl dimensionerin-
gen som utformningen är gjord 
efter konsultation med ljudexpert. 
Under landstingssalen finns gara-
ge och arkiv. I samma plan finns 
en rejäl hall. Ovanpå en pleni-
sal närmast avsedd för valtnings-
utskottet och även där en stor 
hall. Ytterligare en sammanträ-
deslokal finns också. Föreliggan-
de entreprenadkontrakt visar på 
en slutsumma av 947,690 kr. An-
slaget var 1,460,000 kr. Till kost-
naderna kommer cn del' inventa-
rier, men anslaget blir inte över-
skridet. 

Den nya landstingssalen invig-
des av herr Stigberg i ett tal, 
vari han gjorde en del tillbaka-
blickar och även blickade fram-
åt. 

— Det är, sade han, förvånans-
värt hur väl metoder och hand-
läggning av ärendena "på den ti-
den" liknar vår möderne, tid. Vad 
bjuder då framtiden? Ja, därom 
är svårt att sia men klart fram-
står att sekundärkommunen i 
fortsättningen kommer att utgö-
ra ett av de riktigaste instru-
menten för att få samspelet i det 
samhälleliga maskineriet att klaf-
fa. Mot bakgrunden av de sam-
lade resurserna bör vi ha förut-
sättningar att lämna stöd till 
skolutbildning för ungdomen, sö-
ka avväga stödet till frivilliga 
folkbildningsarbetet och inte 
minst trygga samarbete med alla 
medarbetare för att möjliggöra 
vård och stöd åt länets innevåna-
re, det må nu gälla såväl våra 
gamla som det unga släktet. I 
den förhoppningen vill jag uttala 
att denna byggnad och framför-
allt den lokal vi nu är samlade 
i skall bli ett värdefullt komple-
ment att möjliggöra samman-
komster för såväl landstingets 
befattningshavare som de olika 
centrala organ, som finns repre-
senterade med anknytning till 
såväl länsstyrelsen som Nykö-
pings stad och övriga centrala 
institutioner. 

Och så förklarade han lands-
tingets kanslibyggnad invigd för 
sitt ändamål. 

Salen synades närmare i söm- . 
marna vid en visning av lokaler-
na efteråt, varvid landstingsdirek-
tör Olvén klippte av trappans blå-
gula band och invigningsfolket 
kunde stiga upp till andra vå-
ningen och förfriskningarna, som 
väntade där. En kort stund äg-
nades den nya kanslibyggnaden 
och sedan tog man en promenad 
till Värdshuset, där landstinget 
gav middag för närmare 300 gäs-
ter. Herr Stigberg hälsade väl-
kommen till bords och till kaffet 
fick man även njuta äkta Sörm-
landsmelodier exekverade av lä-
nets spelmanslag med Gustaf 
Wetter f rån Katrineholm i spet-
sen. 


