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Lördagen

Spelmansdass eller inte är frågan just nu för Flens kulturnämndf Det finns ingen toalett i spelmännens sörmländska
samlingplats i Malmköping, Gustaf Wetterstugan. (Teckning: Christer Hanson)
Är moderna dass okulturella?
Och måste de till varje pris
vara
handikappvänliga?
Södermanlands spelmansförbund vill ha en toalett i
Gustaf
Wetterstugan
i
Malmköping.

Flens kulturnämnd ska nu
ta ställning i fallet med spelmansdasset.
Ska spelmännen bli utan
dass?
Flens kommun äger den
stuga som har uppkallats efter Sörmlands kanske mest legendariske och kände spelman, Gustaf Wetter från
Vingåker.
Gustaf Wetterstugan, som
den kallas, ligger mitt i länet
i Malmköping och utgör en
samlingsplats för de sörmländska spelmännen. För ett
par år sedan rustades huset
av spelmännen med högtidlig
invigning och allt och nu används stugan både som samlingslokal och kontor/arkiv.

Dasset
blir en
kulturfråga?

söker möjligheten av att dra
in ledningar från det kommunala va-nätet. Samtidigt begär man att få en toalett
byggd i huset till vänster om
ytterdörren.
I gamla kulturhus är det
dock viktigt att det genuina
lämnas orört i mesta möjliga
mån. Så därför har spelmännen i sitt förslag gjort toaletten minimal.
Dessutom är den inte handikappanpassad.
• Saknar dass
Men stadsarkitekten i Flen
Men stugan saknar tyvärr gillade inte förslaget. Detta
både vatten och avlopp och var omöjligt, sa han.
därmed dass. Så nödiga spelmän får idag gå någon annan- • Handikappanpassad
Toaletter i kommunala
stans med sina behov.
Nu vill alltså spelmarisför- byggnader ska vara handi-

enkel toalett kunde inte accepteras.
Frågan gick vidare till fastighetskontoret. Där hade
man en annan uppfattning i
dassfrågan.
Stugan i sig har ett så stort
kulturellt värde. Man borde
kunna få dispens från handikappkravet, ansåg de.
Men, säger de, "kanske har
Gustaf Wetterstugan ett så
stort kulturellt intresse att
man över huvud taget inte ska
bygga in någon toalett.''
Frågan om dasset anses nu
vara en kulturfråga. Därför
har man bett kulturnämnden
att ta ställning till ärendet på
sitt sammanträde den 12 :e december.

Om Gustaf Wetterstugan i Malmköping ska inredas med toa lett måste den vara handikapp
vänlig, tycker Flens stadsai kitekt.
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P.g.a. ombyggnadsarbeten i mottagningsstationen i Flen avbrytes strömleveransen i Flens tätort.

Måndagen den 9 december 1985 kl. 00.00-04.00
Vi förbehåller oss rätten att hålla anläggningarna spänningsförande under avbrottstiden.

FLENS ELVERK AB

IRAN FRIGER FÅNGAR.
Iran kommer att sända hem
de kvarvarande stridsodugliga irakiska fångarna undei
de närmaste månaderna, ra
porterade på torsdagen dt
officiella nyhetsbyrån IRNJ
Nyhetsbyrån citerade en off
ciell tjänsteman som ledt
kommissionen för omhändei
tagande av krigsfångar, sol
uppgav att Iran hittills har b
tit 400 fångar återvända hei
till Irak. Enligt diplomati
finns mer än 1 000 stridsodu*
Uga irakier bland de 50 0»
irakiska krigsfångarna i Iranl

