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Dansbanan vid I Mora Trä 
Vallen" invigd 

Dansbanan vid Ed-
strömsvallen i Hälle-
forsnäs invigdes under 
högtidligheter på mid-
sommarafton. Högtidsta-
lare var Nils Grönkvist 
som i sitt anförande pe-
kade på allt det ideella ar-
bete som låg bakom den 
nu färdiga banan. 

Det blev sedan HIF:s ord-
förande Gunnar Engvalls 
uppgift att klippa det band 
som är uppsatt för att marke-
ra invigningen. 

Dagen till ära delades ut 
blommor till de femtio första 
damerna som provdansade 
banan. 

Det är alltså åtskilliga ar-
betstimmar som klubbens 
medlemmar lagt ned för att få 
ned priset på dansbanan. 
Den gamla öppna banan har 
rivits och på samma plats har 
sedan en bana med tak 
byggts. Den ideella arbet-
kraften har dragit ned priset 
på banan så att den bara kos-
tar cirka 20 procent av sitt be-
räknade byggnadsvärde. 

publik till 

Hälleforsnäs ordförande Gunnar Engvall klipper av det magiska 
bandet som betyderatt dansbanan vid Edströmsvallen är invigd. I 
högtidstalet så påtalades med eftertryck det stora arbete som 

gjorts på ideell väg för att bygga denna bana. 

Förutom midsommarfto-
nens dans så kommer det att 
bli ytterligare tre danser i 
höst. Sedan skall utvärde-

ringar göras för att se i hur 
stor omfattning det bjuds in 
till dans vid Edströmsvallen 
längre fram. 

En del inbrott i helgen 
Polisen i Flen kan konsta-

tera en lugn midsommar-
helg. En helg som i polisens 
hänseende kunde vara vil-
ken sommarhelg som helst. 
En del inbrott finns på lis-
tan men när det gäller fylla 
och bråk finns nästan in-
genting i rapportboken. Ett 
lägenhetsbråk och en per-
son har omhändertagits 
p.g.a. fylleri. 

Polisen fick under midsom-
maraftonen in en anmälan om 
inbrott vid Sagostigens kafé' ut-
anför Malmköping. Bland det 
tillgripna märks en kassettband-
spelare allt som fanns i matväg 
och en antik kopparpanna. 

Dunkers IF har anmält ett in-
brott vid deras dansställe, Ökna 
Magasin. Förövarna har bränt 
några småpåsar på nedre plan 
på magasinet. De har sedan tagit 
korv och godis som fanns för-
varat i förrådsutrymmet. 

Vid Björneborg vid Björn-
dammen har det i helgen varit 
inbrott i en bod. En motorgräsk-
lippare av äldre modell har till-
gripits. 

Ett par inbrott i personbilar 
har anmälts. På Ljusnevägen i 
Mellösa har en parkerad bil fått 
ovälkommet besök. Något som 
saknas har inte rapporterats till 
polisen. Värre gick det vid ett in-
brott på Norra Järnvägsgatan i 
Flen. En parkerad bil fick där 
ett fönster inslaget. En radio av 

märket Clarion tillgreps. Ut-
anför bilen fanns flera vinflaskor 
sönderslagna. 

Klockaregården vid Hyltinge 
kyrka fick under helgen sitt and-
ra besök på bara några dagar av 
inbrottstjuvar. Anmälan kom 
natten till söndagen och saknas 
gör videoband, telefon och en 
booster. 

Polisen vädjar om hjälp när 
det gäller inbrott och andra 
olagligheter. Det behöver inte 
vara de avgörande vittnena som 
gör att tjuvarna kan gripas. De 
små detaljerna kan ofta vara av 
avgörande betydelse för att leda 
polisen på rätt spår. Så allmän-
het - hör av er till polisen när ni 
har sett något i anslutning till ett 
brott. 

Rätt utrustning den här midsommaren visas upp. Men paraplyet be-
hövdes inte användas men det är bäst att gardera sig. Blomsterkrans i 
håret och paraply hör till årets firande. Monika Tamasi, 10, från Eskils-

tuna heter midsommarfiraren. 

Ungfranska 3:98 

Oboy 
1 kg bwifc (29:40) 24:90 

Priserna gäller t o m 27/6 
Välkommen till den mat-
glada butiken med kunnig 
och trevlig personal 
Tel. 0157/140 60 

ICV Orresta 
FLEN 

Ö P P E T 9 - 1 9 

alla dagar 

Tidigt på midsommarens förmiddag skulle majstångens kläs i Malm 
köping. Frivillig arbetskraft behövdes och några av dem var Veronicc 
Andersson och Marie Lonegran som här gör en av kransarna till stång 

en färdig. 

Rekord blev det vid Vibyholms magasin, trots vädret. En storanlednin 
till det är att populära Mora Träsk svarade för en del av eftermiddager 
underhållning. Mora Träsksvarade för en familjeunderhållning där all 

rycktes med. 
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k drog rekord-
Viby lioliiis magasin 

Hoppsan! Var det inte so-
len som tittade fram ett tag 
på midsommarafton? Den 
är vi inte vana att se denna 
sommar. Arrangörerna 
måste mot den bakgrunden 
vara nöjda med vädret. So-
len tittade inte fram så lång 
stund men under firandets 
eftermiddagstimmar så var 
det uppehåll. 

Arrangörerna kunde med 
glädje också konstatera att folk 
kom i stora skaror till de olika ar-
rangemangen runt om i Flens 
kommun. Vid Vibyholms ma-
gasin i Årdala blev det till och 
med rekordpublik med närmare 
1 500 personer under efter-
middagen. Mora Träsk var där 
dragplåstret men också lekar 
och dans kring stången. 

FOLKET var runt på de olika 
midsommarfesterna och här 
kommer en kort rapport från 
vaije plats. 

och hjälpt till med festligheter-
na. 

• Sparreholms 
Hembygdsgård 
Väldigt många stövelklädda 

besökare syntes under freda-
gens festligheter. Klokt då det 
var blött i backen. Något som in-
te hindrade cirka 450 personer 
att söka sig till Sparreholms 
Hembygdsförenings arrange-
mang. Gryts dansgille underhöll 
med folkdanser. 

450 besökare var en bra siffra 
under eftermiddagen. Inte lika 
bra gick det på kvällen då 300 
sökt sig till hembygdsgården för 
att dansa till Jack:s. 

• Vibyholms magasin 
Rekord! Ja, trots att vädret 

långt ifrån var det bästa så kun-
de Årdala SK räkna in rekord-
publik på sitt arrangemang vid 
Vibyholms magasin. Närmare 
1 500 personer på dagen och till 
dansen på kvällen kom ganska 
exakt 1 000 personer. 

Det stora dragplåstret under 
dagen var Leif och Gert-Ove i 
populära Mora Träsk. Deras fa-
milj eunderhållning rycker med 
alla. 

Inga-Lisa Rundqvist och Gun-
vor Eriksson ledde danserna 
kring midsommarstången. 

Kvällens dansband var Mo-
notones där det också blev re-
kord för Vibyholms 28 år. 

• Edströmsvallen, 
Hälleforsnäs 
500 personer sökte sig till Häl-

leforsnäs IF:s arrangemang vid 
'Vallen". En bra siffra och be-
sökarna kunde ta del av en rad 
aktiviteter. Lena Hagström led-
de skämtlekar och lekar kring 
stången. Näshulta dansgille vi-
sade folkdanser. Besökarna 
kunde köpa lotter, kasta pil, åka 
häst och vagn m.m. 

På kvällen blev det antingen 

Dans kring midsommarstången. H ir en bild från Vibyholms i 
där det kom besökare son aldrig förr. Rekord i antalet besökare 

kordsnabbt såldes lotter och annat. 

• Sveaparken, Flen 
Det såg ganska tunt ut med 

folk när festligheterna startade. 
Men när folk såg att det höll upp 
så kom det folk i skaror även om 
det inte blev lika mycket som ar-
rangemang med fint väder. 

Flens Folkdanslag och Flens 
Hockey Club var mycket nöjda 
med de närmare 400 som kom. 

Ett traditionsenligt program 
bjöds med resning av majstång-
en som inledning. Sedan fanns 
där uppvisning av folkdansla-
get, lekar, dans kring stången 
och försäljning. Sonja Waern 
och Rune Gustavsson ledde le-
karna. 

• Hembygdsgården 
Jfialmköping 
Mycket folk strömmade till 

hembygdsgården i Malmköping 
när Malmköpingsortens Hem-

Lena Hagström ledde lekarna vid Edströmsvallen i Hälleforsnäs. Till 
sin hjälp hade hon det här Mullegänget med Berit Nygren i spetsen. 

Flens Folkdanslag hade en jobbig helg, men också rolig. Här gör de ett av många framträdanden. Bilden är från midsommardagen ochJ 
la Hembygdsgård dit 1 400 personer sökt sig. 

bygdsförening bjöd på traditio-
nellt midsommarfirande. Mal-
mabygdens spelmän och dansa-
re svarade för dans och lekar 
kring stången. 

För de äldre blev det sedan 
dans någon timme på utebanan 
vid Hembygdsgården. 

Fotomuseet var öppet och det 
fanns också möjlighet att köpa 
lokalmynt. Arrangörerna av-
slutade sedan kvällen med ett 
knytkalas för de som varit med 

dans på den nya dansbanan el-
ler discodans i klubbhuset. 
Grupp Fem från Eskilstuna sva-
rade för dansmusiken och disc-
jockey var Kenta. På kvällen 
kom mellan 500 och 600 perso-
ner till dansen. 

• Ansgarsgården9 
Flen 
Längsta midsommarprogram-

met hade Ansgarsgården med 
dans kring midsommarstången 
ända fram till midnatt. Men det 
var också en rad andra aktivite-
ter som bjöds. Givetvis kom 
Flens Folkdanslag och under-
höll de 600 besökarna. Norr-
malms ungdomskör sjöng, det 
inbjöds till allsång och ett upp-
skattat inslag var jazz-rock-

gruppen SOYA som på 1 
lockade många ungdom 
Ansgarsgården. 

• Årdala 
Hembygdsgård 
"Mycket över förvänta 

tryckte arrangörerna eft 
dala Hembygdsförengs ti 
nella midsommarfest pj 
sommardagen. Visst har 
anledning att vara nöjd 
1 400 midsommarfirare 
eftermiddagen opch n; 
400 på kvällen. 

Under midsomma 
förekom allt traditionel 
hör festen till. Folkdan 
Folkdanslag), gammaldj 
eftermidagen, lekar oc 
sälj ning av olika de slag. 


