
Jazzfestival i Trosa 
inget för Nyköping 

TROSA (SN): 
- Det är orättvist! 
Trosa-Alliansen och köp-

mannaföreningen vägrar 
godta att kommunen inte 
vill satsa pengar på en jazz-
festival. De har skickat en 
ny skrivelse till kommun-
kansliet i hopp om att beslu-
tet omprovas. 

Trosaborna känner sig för-' 
fördelade. Kommunen vill intet 
bidra med 75 000 kronor till en * 
jazzfestival i augusti. Samtid-
igt satsas det 300 000 kronor på 
en skärgårdsfestival på Täcka i 

udden. Folkmusikveckan i Ny-I 
köping får också kommunalt\ 
stöd. 

Trosa-Alliansen fick dock 
nej. Motiveringen var att för-
eningen varit för sent ute med 
sin ansökan. Dessutom påpe-
kade kommunalrådet Göran 
Forssberg (s) och kanslichefen 
Bertil Axelsson att kommunen 
har mindre att fördela på eve-
nemang, än tidigare. 

- Det är inte sant att vi var 
sent ute. Göran Forssberg in-
formerades om att vi hade pla-
ner på en jazzfestival och han 
uppmanade oss att skriva. Ef-
ter det samtalet, men innan vi 

kom in med ansökan, fördela-
des 425 000 kronor på mindre 
evenemang, berättar Suzanne 
Wohlin, ordförande i köpman-
naföreningen. 

Köpmännen och Trosa-Alli-
ansen gör gemensam sak i en 
ny skrivelse till kommunen. I 
den krävs att det negativa be-
slutet omprövas. 

Till skrivelsen har man fogat 
en bilaga över hur de 425 000 
kronorna fördelades. Kom-
munstyrelsens eget protokoll 
visar att det är Nyköping som 
får lejonparten av 
evenemangspengarna. 

Kommunstyrelsen ger bi-
drag till upp- och nedtagning 
av flaggspel på centralorten, 
kostnader i samband med 
flottbesök (Nyköping), VM-
deltävling i motocross (Nykö-
ping), ungdomsdiskotek (Ny-
köping), kanotregatta (Nykö-
ping), Nyköpings-klassikern 
samt kartor och beskrivning 
över cykelleder. 

Till detta kommer stora eve-
nemang, som skärgårdsfesti-
valen och folkmusikveckan. 

- Det är klart att det känns 
tråkigt när Forssberg och 
Axelsson samtidigt säger nej 
till futtiga 75 000 kronor. Vi be-

- Orättvist, tycker Suzanne 
Wohlin om beslutet att inga 
pengar ska satsas på en jazz-
festival i Trosa. 

höver lite extra arrangemang 
här. Det är ju trots allt Trosa 
som är sommarstaden, säger 
Wohlin och hoppas att kom-
munen ska ändra inställning. 
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