
lam an raggare far mo-
torismen soka efter! Boj-

pa morgonen!
"Bullerskadad"

4:e Vargavintern
Arets Vargavinterstamma, den fjarde i ordningen,

var i ar extra festlig da Sodertalje Spelmanslag, som ar
arranger for stamman, fyllcr tjugo i ar. De gastande
spelmanslagen, Nykopingshus spelmanslag, Stock-
holms spelmansgille och Malmabygdens spelmanslag
gratulerade jubilaren.

Kuriren pratade med Arne Blomberg, f d ordforan-
de i Sormlands spelmansforbund, och ocksa medlem
sedan begynnelsen i Sodertalje spelmanslag, som
berattade hur det hela startade.

Det borjade med en annons i tidningen dar man ef-
terlyste intresserade till att starta ett spelmanslag i So-
dertalje. I mars -58 traffades man for forsta gangen i
Sodragarden och sedan dess har man hallit igang.
Manga av de som ar med idag var ocksa med som for-
sta entusiaster.

Text och bilder:
Kjell Carlsson

I kommunens "
tion trafikfallan har en
del synpunkter kommit
in pa var trafikmiljo. Bir-
gitta Sandstrom tycker
att det ar skrammande
att det inte f inns nagon
trottoar eller vagren pa
Ekensbergsgatan. Som!

det nu ar far barnen ga pa
gatan eller nere i diket.
Det har tycker Birgitta ar
livsfarligt och byggnation

att
annan va
Hovsjo.

- Istallet
trafik styras till
den, som ar bredare ocf
ljusreglerad vid utfarten
t i l l Jarnagatan, sager
Berit.

Har det hant nagot?
RING 327 80!

Carin Blomberg lamnar over blommorna fran Forbundsstyrelsen till Folke Nordeman, ledare for
Sodertalje spelmanslag. Arne Blomberg, representant fran styrelsen tittar pa.
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