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KÄLLAREN. Det visade sig att det 
brann i källaren, i en tvättstuga. 
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Stort pådrag efter 
larm om brand 
FLEN. Klockan 12:24 på 
midsommardagen inkom 
larm om brand i flerfa-
miljshus till räddnings-
tjänsten i Flen. Stort larm 
slogs på stationen och 
brandkåren ryckte ut med 
fyra bilar. 
Väl på plats i fastigheten vid-
Prins Wilhelms torg kunde man 
snabbt lokalisera branden till en 
tvättstuga i källaren. 

Två rökdykare skickades in 
och branden släcktes snabbt. På 
grund av kraftig rökutveckling 
blev räddningstjänsten kvar ett 
tag på platsen for att ventilera 
källaren och trapphusen. Ingen 
kom till skada vid branden. 

Fem till sjukhus 
efter krock 
VINGÅKER. En trafikolycka 
inträffade vid 17-tiden på 
midsommarafton mellan 
Vingåker och Viala. 
Det var två personbilar som kol-
liderade, och fem personer fick 
föras till Mälarsjukhuset i Es-
kilstuna. Två av dessa ska dock 
ha klarat sig utan allvarligare 
skador. 

Olyckan inträffade när den 
ena bilen skulle göra en vän-
stersväng. Föraren, en 47-årig 
man, väntade på att mötande 
trafik skulle passera, men blev 
då påkörd bakifrån av den andra 
bilen, som framfördes av en 30-
årig man. 

Båda chaufförerna var nyktra, 
enligt polisen. 

Terrängfordon 
i krock 
MALMKÖPING. Sent i tors-
dags kväll inträffade en 
trafikolycka på Kvarnäng-
en utanför Malmköping. 
En fyrhjulig motorcykel och en 
motocross-cykel kraschade rakt 
in i varandra, och förarna av de 
båda fordonen fördes i ambulans 
till sjukhus. 

Larmet om olyckan inkom till 
SOS Alarm vid 22.30-tiden. 

TRADITION. Anita Hedlund med fiol framför årets egentillverkade midsommarstång. 

Svängig final på 
midsommarfirandet 

GLADA. Sven Ingemars och Birgitta 
Olsson missar sällan en spelmans-
stämma i Mamköping. 

MALMKÖPING. Stråkar, folk-
dräkter och polka. I går 
var det stor final på mid-
sommarhelgen med dans-
och spelmansstämma på 
hembygdsgården i Malm-
köping. 

Midsommar lockar alltid stor-
publik till hembygdsgården i 
Malmköping. I år var det inget 
undantag. Närmare 2 000 besö-
kare kom till den lilla köpingen 
för att dansa till levande musik 
kring den säregna majstången. 

- Det här är finalen på mid-

sommarhelgen då vi passar på 
att dansa för vårt eget nöjes 
skull, säger Sven Ingemars som 
är dansledare i Malmköpings 
folkdanslag. Han har varit med 
varje år sedan starten 1975 och 
han tycker att det är viktigt att 
föra danstraditionen vidare. 

Söndagens stämma inleds med 
att spelmännen marscherar från 
länsmansgården till Lilla Malma 
kyrka. Här hålls högmässa un-
der ledning av Gert Olsson kryd-
dat med en riklig portion folkmu-
sik. Efter gudstjänsten vänder 
följet åter mot hembygdsgården 

för underhållning av husbandet 
Malmabygdens spelmän och 
gästspelmän och dansare från 
olika delar av landet. 

Stämman leds av Anita Hed-
lund och varje heltimma inleds 
med en danstävling i bland an-
nat polka, vals och hambo. En 
enväldig jury korar därefter 
lyckiga vinnarpar efter stilfulla 
insatser på dansbanan. 
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PROCESSION. Sara Johansson bär högtidligt årets kyrkstång tätt följd 
av spelmän till Lilla Malma kyrka. 
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