
handstipsen.

S P O R T

SIDAN 5

Backen Calle Johansson vikarierade
for skadade centern Christian Wibner,
som emellertid har fatt hopp om fort-
Satt Spel. FOTO: FREDRIK ERICSON

Nykoping hittade
vinnande stil
*• I gar kvall var det Nykopings
rlockeys tur att vara effektivt i super-
illsvenskan. Hammarby levererade
[o skott mot Mikael Tornqvist, som
rar tillbaka i malet, men NHgo vann
natchen pa Hovet med 3-0.

SIDAN 20 OCH 21

"Vart tog alia goda
argument for Trosa
kvarn vagen" SIDAN 2

V R I K E S

Ult fler aterfall
ffter f angelse
Var tredje person som slapps fran

ngelse doms inom ett ar for nya
•ott, visar en ny rapport fran Krimi-
ilvardsstyrelsen. SIDAN 11

Dansfotter tolkade musiken som spelades av Sodertaljegruppen Birka.
FOTO: EMELIE T LUND^^ _ FOTO: EMELIE

Spelmansstamma pa Elektron
* I lordags holls den i?:e soelmans- Ian r,rh i™™ f™ •

I lordags holls den 17 :e spelmans- Ian och kom for att spela. Elektron ungerska folkmusikanterna Barozda barn, visstuga och dans. Och en del
stamman pa Elektron i Gnesta. fylldes snabbt. och Trollrike spelman underholl. spontana framtradanden av arrango-

Runt hundra musiker trotsade ky- Tva konserter holls i lordags. De Forutom det holls danslekar for rerna. SIDAN 10

na visar.
aiar man med

ge personalen morotter, for-
battra arbetsmiljon och visa

«.^^i ixwiiuiiaiiuc

avtalsrorelsen ger reja'la 16'ne-
lyft sa kommer vard, skola, om- Kerstin Ekdahl

0158- 10206kerstin.ekdahl@sn.se

busstrafik
tar ofta plug-
n, sa den hin-
asta buss gar
Det innebar

taste forsoka
ktionen eller
:h vanta i tva
nytta, sa'ger

Je han. Var-
Varfor inte
t at saken i

en namnin-
ilet ar att
in en extra

't avgangen
flyttas till

- Det skulle inte gora sa
mycket, for det gar i alia fall yt-
terligare en buss klockan 14.55.

Michael gick runt med sin lista
i plugget och i bussen pa vagen
hem. Alia skrev under. Pa noll-
tid fick han ihop 96 namnun-
derskrifter. Fler lar det bli.

Nu ska han uppvakta La'ns-
trafikens trafikplanerare. Men
sjalv far han nog ingen gla'dje av
en eventuell forbattring.

- Na, jag slutar till varen och
sa snabbt gar det va'l inte att an-
dra en tidtabell. Men det vore
fint om dom som kommer efter
slipper vanta.

Jonas Bjornstam
0156-137 10 jonas.bjomstam@sn.se

rafiken
in get

Den sjuttonde spelmansstamman i Gnesta lockade mycket folk.
Bade till scenen och till publikplats. FOTO EMELIE T LUND

Nyckelharpor
och fioler lockade
manga till Elektron

tidtabellen
•afiken kan
just 14.25-
Siarad.
i ar trafik-
5ken i Ny-
i inte tagit
3 skrivelse
ien egent-
imnas till
lan.
s till sko-
irvarande
n trader i

har ett
anter for
naste tva

m en ex-
a maste

Trosa kommun betala for den.
Problemet med 705ran ar att
den kor i ordinarie linjetrafik.
Da flyttar man inte pa den hur
som heist. En forskjutning pa
fern minuter racker for att pa-
verka ett helt paket med anslut-
ningslinjer.

- For narvarande tittar vi aven
pa tagtidtabellen. Battre av-
gangar dar kanske underlattar,
atminstone for de clever som
pendlar fran Vagnharad.

Fast inget ar bestamt a'nnu,
betonar Bergstrom. Han har
nagra manader pa sig. Hosttid-
tabellen ska vara klar i slutet av
maj.

Jonas Bjornstam
0156-137 10 jo'na. bjornstam@sn.se

CNESTA

I lordags var det dags for den
sjuttonde spelmansstamman i
Gnesta.

Jag tranger mig forbi de som
star och repeterar pa nedre
plan och gar in i det lilla rum-
met innanfor. Dar star fyra
barn och ovar pa gehor.

En tredje grupp forsoker hit-
ta en vra att repetera i men
misslyckas. De far vanta.

En fja'rde grupp repeterar re-
dan i trappen. En femte star
och vantar pa sin tur vid sce-
nen. En sja'tte ar uppe pa sce-
nen och en sjunde har precis
klivit av.

Elektron ar till bristningsgran-
sen fyllt av manniskor med fio-
ler och nyckelharpor.

Ute ar det 15 minusgrader.

Men oavsatt koldknapp, sno-
storm eller eventuella framtida
intergalaktiska uppgorelser sa
kommer Spelmanstamman all-
tid att dra mycket folk.

Tva konserter holls i lordags.
De ungerska folkmusikanterna
Barozda och Trollrike spelman
underholl. Forutom det holls
danslekar for barn, visstuga
och dans.

Vid enren satt Stig Dillstrom
och salde biljetter. Omkring
200 personer brukar besoka
stamman. Ja, forutom de 100
spelmannen da.

- Spelmansstamman fortsat-
ter i gammal stil, med lite nya
instrument och nya ansikten,
berattar han som besokt alia
spelmansstammor hittills.

Emelie T Lund
'• ' 0156- 1l37lOernelie:iuncf@sn.se


