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Kvinnliga spelman
Ett 70-tal personer tog sig pa onsdagen till konsthallen i

Nykoping, for att lyssna pa kvinnliga spelman. Marianne
Palm, Marianne Fura, Ingemari Sundin, Anita Hedlund,
Christina Frohm, Lena Wester och Lotta Franzen bjod pa
varierat program med Hoi, sang, dragspel och nyckel-
harpa.

Stamningen var trevlig och
spelmannen tog sig tid att berat-
ta om de olika latarna som spela-
des. Forutom de sormlandska
latarna spelades latar fran bland
annat Dalsland och Uppland.

Speciellt uppskattat var det
framtradande som Christina
Frohm gjorde tillsammans med
sin lilla dotter Anna-Clara. De
spelade en enkel liten lat pa fiol.
Anna-Clara blir den femte gene-
rationen spelman i den slakten.

Aven i kvall blir det kvallsar-
rangemang i samband med ut-
stallningen Trollfiol och synda-
skrynkle. Da kommer konst-
hallen att forvandlas till sorm-

landsk dansstuga tack vare
dans- och spelgruppen Nor-
dingarna fran Stockholm.

Flera av medlemmarna i
gruppen har sina rotter i Sorm-
land, och de soker sig tillbaka till
danser och musik fran gamla ti-
der for att anvanda dem idag.

Det blir inte fraga om nagon
sedvanlig uppvisning, for mu-
siken, visorna och danserna ar
en umgangesform dar man ska
roa sig.

Inspirationen till det har pro-
grammet har gruppen fatt fran
prosten Simmings beskrivning
over borllopsfesten 1685.

Ikvall ska gruppen Nordingarna fran Stockholm bjuda pa ett danspro-
gram fran gamla tider.

Grannar
klagar pa
motocrossbana

Foljetongen om motocrossbanan i Ashorn fortsatter.
Senast har grannar till motocrossbanan overklagat lans-

styrelsens beslut att tillata viss utvidning av verksam-
heten.

— Det kan vi inte ga med pa nar redan nuvarande kor-
ning bullrar for mycket, skriver de overklagande till jord-
bruksdepartementet.

Braket kring motocrossbanan
har pagatt i flera ar. Som-
margaster fran Stockholm tyc-
ker att lokalbefolkningen ska ge
dem lugn och ro nar de kommer
till sina fritidshus.

I viss man har sommargaster-
na fatt myndigheternas stod.
Korningen begransades genom
ett beslut sommaren 1983 till tra-
ningskorning pa bestamda tider
under forutsattning att buller-

det bander
i Nykoping

dampande atgarder vidtogs.
De atgarderna har inte varit

tillrackliga, menar bl a Signhild
och Curt Wrande fran Enskede.
Darfor kan en utokning av verk-
samheten, som innebar tavlings-
och demonstrationskorning, in-
te accepteras.

Lansstyrelsen sa ja till de nya
aktiviteterna sa sent som i slutet
av juni i ar. Beslutet innebar
ocksa utokade korningstider.

Fyra familjer fran stockholms-
trakten har overklagat liksom
Trosa by Tomtagarforening.

Nu aterstar att se vad rege-
ringen sager om saken.

Cecilia Wirdheim

Riksspelmannen Marianne Palm var en av de sju "fruntimmer" som underhall i konsthallen pa onsdagen.
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Pumpen, Buskhyttan, k!21: Dans.
Nykopings auktionskammare kl
16—19: Visning infor lordagens
auktion.
Tystberga PRO har kvartalsmote i
PRO-lokalen kl 12.
Strandangen, Vrena, kl 18.30: Ga-
tumasterskap i dragkamp.
Raby-Rono kyrka kl 19: Musik i
sommarkvall.
Konsthallen, Nykoping, kl 19:
Sormlandsk dansstuga.

Nattcafe
Pi

UK Vtttm 9/8
21.00-02.00

Cast: Matti Mikkila
Film: Bokboet

Servering Fri entre

Visste du
att 91 % av alia svenskar la.s*n
sin dagstidning. precis soin du.
Och laser annonser, prt-cis som
du. Vad hai du att annonsera
om.'

LUNCHMUSIK
i S:t Nicolai kyrka lordag 1O/8 M II

Annika Andersson och Ulric Andersson, sang och orgel
— bl a fyrhandig orgelmusik —

Anette Nanberg, flojt
Valkomna.' S:t Nicolai forsamling

BIO I NYKOPING
RdDA KVARN Kl 7 Fr 15 ar
LEVANDE MALTAVLA
nya Bond med Roger Moore
ROYAL Kl 7 Fran 11 Iff
AMADEUS av MHos Forman
Arets basta film. 8 Oscars.

Mote
Domus 10/8 kl. 11.00 Sang-
gruppen Roda Fron. Riks-
dagskandidat Rolf Walters-
son

BROTTARE!
Traningen borjar mandagen den 12/8
Plats: Sporthallen, Nykoping

Vi halsaTnybdrjare saval som "gamla" brottare valkomna p§ fol-
jande tider: Nyborjare o pojkar: Tisd o torsd kl 17.30
Ungdomar, jun o sen: Mand, onsd, fred kl 18.30

NYKOPINGS KOMMUN
INFQRMERAR

Gangbron som forbinder Centralplan med gang- och cy-
kelvagen till Industrigatan kommer p g a omfattande re-
parationsarbeten att hallas avstangd for all trafik under
tiden 1985-08-12-1985-10-11. *
Forfragningar besvaras av arbetsing Borje Flink, tel
0155-481 42.
GATUKONTORET


