Men forst skall hon presentera sig och sin
policy. I lordags besokte hon Trosagruppen.
SIDAN 21

Gymnasister i Nykoping och pa andra hall i
landet vet for lite om konsumentfragor och
hushallsekonomi.
Konsumentverket publicerar en oroande
rapport.
Den som inte kanner till reglerna kan fa
krangel, till exempel med att hyra lagenhet.
Testa hur bra eller daliga dina egna kunskaper ar!
SIDAN 8
KULTUR

Senska barnbocker
saljer allt mindre
Pippi och Mamma Mu saljer fortfarande bra,
men annars ar den svenska barnbokens guldalder pa vag att ebba ut. Exporten av svenska
bilderbocker minskar.
Pa kultursidan recenserar vi ocksa helgens
"happening" med musik och poesi i Culturum.
SIDAN 4

INSIDOR
ostra Sormland
inrikes
utrikes
sporten
familje
kort&gott med IDAG....

Musikerna i Orientexpressen spred extra glans at spelmansstamman.
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VADRET

Ostra Svealand: Vastlig vind. Mulct och har
och var regn eller duggregn. Uppehall och
minskad molnighet pa kvallen. 3-4 plusgrader.
SIDAN 28

Pa sommaren star spelmansstammorna som spon i backen. Men pa
vintern har det varit snalt med
sammankomster.
Det ville Gnestamusiker andra pa.

For 14 ar sedan noils den forsta
stamman pa Elektron. Det blev ingen succe direkt. Men stamman har
gatt fran klarhet till klarhet.
Numera gar gnestapubliken man

ur huse nar det ar stamma. I helgen betalade 250 personer for att
fa njuta av det ba'sta svensk folkmusik har att erbjuda.
SIDAN 10
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RADGIVARNA

SAAB- och OPEL-agare!
L

Virtei-Serwa din bil
iiif6r Sportlovet

Bilcenter
Ringvagen 58, Nykoping. 217560

FRUKOSTBROD
Mand
torn
fred

2:-/st

Kumlins

Konditori St Torget, Nykoping

Vi har lokalen
for festen!
Vi hyr aven ut
bord, stolar,
Ring 0155-21 08 32
glas,
porslin,
sa berattar vi mer
om vara l^ga priser. bestick m m.

