
6 Eskilstuna FOLKET Måndag 22 juni 2009 

Cyklar • Klippare 
Itimmer • Röjsåg 
CYKEL ^ 
TRÄDGÅRD AB 
Klostergatan 20, E-a • 016-12 26 27 

info@cykelotradgard.se 

DÅLIGT VÄDER - BRA KLÄDER. 
Elsa Nilsson, 9, och Linn Rosen-
kvist, 7, var glada över ha paraplyer 
när skyfallen drog in över festplat-
sen i Borsökna. 

Festligt 
värre 
i lynnigt 
väder 
ESKILSTUNA. Årets mid-
sommarafton infriade pre-
cis alla tänkbara föreställ-
ningar om hur en svensk 
midsommarafton kan vara 
rent vädermässigt. 
Det som började så lovande med 
milda vindar och solsken byttes 
raskt till både hagelbyar och 
rena skyfall, som förvandlade 
festplatserna till lervälling. 

På vissa håll fick flera pro-
grampunkter strykas eller änd-
ras på grund av vädret. Exem-
pelvis dansades det inomhus i 
Vilsta, kring en liten inomhus-
stång, och på Djurgården flyt-
tades dansen från den nybildade 
leråkern bakom Sörmlandsgår-
den till gårdsplanen framför. 

Senare under eftermiddagen 
hade dock de värsta skurarna 
dragit bort, och Eskilstunaborna 
kunde njuta av några timmars 
solsken innan kvällsregnen drog 
in. 

Bäst mutor till vädergudarna 
hade förmodligen arrangörerna i 
Barva gett. Där värmde solen or-
dentligt när den jättelika stång-
en restes, och de flera hundra 
midsommarfirare som sökt sig 
till skogsidyllen Barvagården 
kunde dansa runt stången under 
en nästan klarblå himmel. 

Stången i Barva är förresten 
ett kapitel i sig. Nästa år är det 
70 år sedan den för första gång-
en restes vid Barvagården, och 
stångens anor går så långt till-
baka som till 1743. Då var dock 
platsen Lindholms gård. 

HENRIK HOLMBERG 

Städbolag ska 
ersätta privatperson 
för dålig städning 
ESKILSTUNA. Städbolaget 
städade så dåligt att hy-
resvärden fick ägna åtta 
timmar till att få rent i lä-
genheten. 
Nu anser Allmänna Reklama-
tionsnämnden (ARN) att lägen-
hetsinnehavaren bör få ersätt-
ning av städfirman. 

Lägenhetsinneghavaren vill 
ha 2 480 kronor i skadestånd. 
Han skriver att han gav en städ-
firma i uppdrag att flyttstäda 
hans lägenhet när han flyttade. 

Men efter ett tag fick han en 
räkning på ovanstående belopp 
från sin före detta hyresvärd 
som hade städat om lägenheten 
och fakturerade mannen för åtta 
timmars arbete. Eskilstunabon 
vände sig då till ARN för att få 
ersättning för den extra kostna-
den. 

ARN gör bedömningen att 
städfirman bör ersätta Eskils-
tunabon med 1200 kronor vilket 
motsvarar fyra timmars arbete. 
Företaget har medgett att hy-
resvärden kan ha behövt ägna 
fyra timmar åt att förbättra den 
städning som utförts. 

Krav på åtgärder 
efter rån 
• Butiken Guldfynd i Tuna Park 
utsattes för ett väpnat rån den 17 
februari i år. Nu kräver Arbets-
miljöverket att butiken genomför 
åtgärder. När Arbetsmiljö verket 
inspekterade butiken efter rå-
net fann man två klara brister. 
Dels att det var för enkelt för 
utomstående att ta sig in i per-
sonalutrymmet, och dels att det 
inte fanns något fast larm inne 
i personalutrymmet. 

Nu kräver verket att butiken 
åtgärdar dessa brister. 

| BRIDGE 

SPF Sommarbridge resultat 
17/6 1) Erland Renell - Sten 
Larsson, 291, 2) Ingrid Abelin 
- Knut-GöstaKarlsson, 282, 3) 
Maria Ahlbiin - Anders Matts-
son, 279,4) Olle Andersson - Ulla 
Johansson,o 257, 5) Barbro och 
Karl-Erik Åberg, 242, 5) Mari-
anne Hugosson - Lennart Gus-
tavsson, 242. 

BRA VÄDER. Jättestången i Barva restes i värmande solsken. 
FOTO: LENNART NYSTRÖM 

POPULÄRT. Susanne Kjellgren ledde dansen vid Barvagården, dit hund-
ratals firare sökt sig. 
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