Tisdag den 27 oktober 1970

Katrineholm, som snart "somnar"
fick gammalt sidentacke i gava...
— Det gamla Katrineholm
gar till vila under ett vackert
sidentacke...
Det konstaterade Ingemar
Sjonneby, som var sain man triidesordforande nar Katrineholms stadsfullmaktige pa mandagen samlades till oktobermote.
Anledningen till den repliken
var en gava som staden i samband med motet hade fatt. Fru
Esther Vrang skankte ett vackert brudtacke fran 1842, en
slaktklenod med bl. a. anknytning till St. Djulo. Gavan mottogs forstas med tacksamhet
och ska inforlivas med de samlingar som kulturnamnden far
att forvalta.
Det var ovanligt manga franvarande vid detta mote, och det berodde p& landstingets pagaende
session i Nykoping. Vice ordforanden Ingemar Sjonneby fick skota
klubban i Gustaf Dahls franvaro.
Han noterade att motet var ovanligt satillvida att man denna gang
inte hade nagon utgifts- och inkomststat att ta stallning till. Den
aterfinns, liksom ordinarie ordforanden, i annat sammanhang,
sade hr Sjonneby inledningsvis.
Det var en kort foredragnings-

ARRENDEBOSTAD
lista och det tog bara drygt tio
minuter att klubba igenom den.
Arrendator Nils Pettersson vid
Ingen ledamot yttrade sig.
Gersnas gard far enligt beslut i
fullmaktige forfoga over en fyrarumslagenhet i kvarteret Tallen.
Socialhjalpen blir dyrare an be- Arrendebostaden vid Gersnas ar i
raknat. Det beror enligt socialchef s4 daligt skick att en reparation
Arne Olsson pa den okade rorlig- inte ar ekonomiskt forsvarbar. En
heten pa arbetsmarknaden och nybyggnad med tillhorande redarvid forekommande omflyttning ningsanlaggning skulle kosta ciroch invandring, p& bristen p& ka 200.000 kronor. Efter avtal med
barntillsynsplatser for yrkesarbe- Pettersson och efter justeringar i
tande och studerande ensamma arrendekontraktet har staden beforaldrar, p£ upplysningsverksam- slutat att hyra den namnda fyraheten och den uppsokande verk- rummaren av Katrineholms Fassamheten och p& den allmanna tighets AB och att den far bli arkostnads- och standardokningen, rendebostad.
sarskilt p& bostadsomradet. F8r
NYA GATUNAMN
att tacka dessa okade kostnader
har socialnamnden begart 85.000
Stadsfullmaktige har p§, allkroner i tillaggsanslag. Dessutom manna beredningens forslag fastville man ha 25.000 for att tacka stallt nya gatunamn. De bada gaokade kostnader for den kommunala fardtjansten. Stadsfullmakti- tor som gar vasterut fran Vasavage anvisade pengarna.
gen in i det nya bostadsomradet
vid
Backa gard ska heta BackaSTADEN REPABERAR
vagen och Svartbacksvagen. Den
Fabrikslokalerna i "Gamla Ka- del av Forssjogatan som ar belarossen", som Telefon AB L M gen omedelbart norr om kvarteren
Ericssons Katrineholmsverkstad Backasinen och Ankan samt oster
Fagelgatan ska heta Industrihyr av staden, ska repareras for om
gatan.
40.000 kroner. Av detta ar 30.000
FORTJANSTTECKEN
malning och annat underhall, och
10.000 ar andringsarbeten. StadsStadsfullmaktige antog de nya
fullmaktige anvisade pengarna.
reglerna for utdelande av for-

tjansttecken till anstallda i Katrineholms kommun. Samtidigt foreslar man sammanlaggningsdelegerade i den nya kommunen att
anta dessa regler for tillampning
efter den 1 januari 1971.
GAVOR

Folkskollarare Gustaf Wetter
har till Katrineholms stad overlamnat en fornamlig gava. Det ar
kopior av 602 sormlandska folkmelodier, upptecknade av hr Wetter under aren 1930—1970 efter 40
olika sagesman. Originaluppteckningarna tillhor Sodermanlands
Spelmansforbund och forvaras i
dess arkiv. Hr Wetter onskar att
reproduktionerna efter inbindning
ska forvaras i Stadsbibliotekets
Sormlandsavdelning och vara tillgangliga for allmanheten.
Stadsfullmaktige beslot att med
tacksamhet ta emot Gustaf Wetters gava och att deponera den i
enlighet med givarens onskemal.
HELLBERG HAR FLYTTAT

Bland meddelanden noterades
att ordforanden i Katrineholms
stads konstnamnd, redaktor Folke Hellberg, p§, grund av flyttning
fran Katrineholm frantratt sin
post. Som ordforande i konstnamnden fungerar till arets slut
vice ordforanden Irma Andersson.

