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Kommunfullmäktige i Laxå
antog bland annat en folk-
hälsoplan och återremit-
terade den miljömålsbase-
rade tillsynen.

LAXÅ. Det fanns få politiska
”stridsfrågor” på dagord-
ningen under onsdagens
kommunfullmäktige. Enligt
kommunstyrelsens ordfö-
rande Tommy Holmquist
(S) berodde debattlusten i
stället på att det fanns tid
att debattera när allmänhe-
ten inledningsvis inte ställ-
de några frågor.

– Vi fck en timme extra, så
det blev debatt om Tera frå-
gor än jag trodde.

Folkhälsoplanen debattera-
des mest och antogs med ett
tillägg om att barn som lever
i familjer där våld förekom-
mer ska stöttas. I övrigt stäl-
ler sig Laxå kommun bakom
södra länsdelens verksam-
hetsplan. Den lokala folk-
hälsogruppen i Laxå vill
lägga mer fokus på område-
na barn- och unga, äldrehäl-
sa och föreningslivet.

– När det gällde ärendet

om miljömålsbaserad till-
syn så återremitterades det
för en klarläggning. Vi hade
en debatt om det var målen
i sig vi skulle ta beslut om.
Chefen för Sydnärkes miljö-

förvaltning, Harry Lundin,
kommer därför till nästa
kommunfullmäktige, för-
klarar Tommy Holmquist.

Ledamöterna fck också
information om ekonomin
där både BUN och SON går
mot Tera miljoner i under-
skott. Till nästa möte kom-
mer en mer rättvisande eko-
nomirapport som kommer
att ger mer underlag för en
debatt, tror Holmquist.

PETER ERIKSSON
peter.eriksson@na.se
019-15 54 27

Laxå

Folkhälsoplanen
antogs med tillägg
Debattlusten väcktes när det inte fanns frågor

’’Vi fick en tim-
me extra, så

det blev debatt om
flera frågor än jag
trodde.”
Tommy Holmquist (S)

NY FÖRENING. Hallsbergarna Tomas Hagenfors och Thomas Madsen i Hallsberg har startat
Svenska Wordfeudförbundet. En förening för alla wordfeudspelare.
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De mest inbitna wordfeud-
spelarna får inom kort
ytterligare en bokstavs-
kombination – SWF – att
hålla reda på.

HALLSBERG. Då bildas nämli-
gen Svenska Wordfeudför-
bundet på Hallsbergs bib-
liotek. Initiativtagare är
politikern och luVarschacks-
fantasten Tomas Hagenfors
och bibliotekarien Thomas
Madsen.

De två tyckte att det borde
Unnas en förening att sam-
la likasinnade inom, samti-
digt som det öppnade för att
införa ett ofciellt SM i ord-
läggande.

– Då de riktiga entusiaster-
na blivit Ter tyckte vi tiden
var kommen för en sam-
lande organisation, säger
Hagenfors.

I samband med bildandet
av förbundet på bibliote-
ket i Hallsberg den 5 okto-
ber arrangeras den första
SM-tävlingen under de två
helgdagarna.

– Flera av dem vi tävlat
emot har sagt att det vore
trevligt att träVas ”irl”. Det
var så tanken på en tävling
öga mot öga föddes, förkla-
rar Thomas Madsen.

Hittills har ett trettiotal spe-
lare från Syd- och Mellan-
sverige anmält sitt deltagan-
de. SM-tävlingen kommer
att avgöras som ett serie-
spel där varje parti spelas i
en timme.

– Vi har inte satt något tak
på antalet deltagare, det är
bara att e-posta till Thomas
på kulturnatme.com. Vin-
naren kommer få behålla
sin SM-status i ett år, berät-
tar Hagenfors.
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Wordfeud-spelare får riksförening

Idag länet

Biljetter finns på Nora biblio-
tek. Pris 50 kr för barn och
vuxen.

Föreningsnytt

ASKERSUND
Demensförening Askersund-
Laxå-Hallsberg-Kumla: Har
du frågor om demens? Är du
anhörig? På Internationella
Alzheimerdagen 21/9
kl 10–13 finns representanter
för Lokala demensfören-
ingen vid Askersund: Ica
Torghallen, Coop, Biblioteket,
Varuhuset Rönneshytta, Ica
Hörnan Åsbro; Laxå: Ica
Supermarket; Hallsberg:
Ica Allé, Ica Sojas Vretstorp;
Kumla: Ica Maxi.

HÄLLEFORS
Bredsjö Folkets husförening:
Fixardag lördag 21/9 kl
10–15. Samling på badstran-
den. Ta upp bryggorna, måla
omklädningsrummet, bygga
utedass, fixa grillplatsen och
isolera toaletten på Folkets
hus. Föreningen bjuder på
korv med bröd kl 12.

LINDESBERG
FFIK: Kl 15–17.15 Allmänhe-
ten, kl 17.30–18.45 A-lag.
Ramsbergs PSK: I morgon,
lördag, Bergslagsmästerska-
pet fält i Lindesberg.

LJUSNARSBERG
Ljusnarsbergs närradioför-
ening: Radio Ljus 98,3 MHz.
Kl 17–17.30 Närradiofören-
ingen. Kl 17.30–18 Center-
tajm.
PRO boule: Tallheden Kl 15.

NORA
Stribergs Folkets hus:
Stribergs bytardagar 20–21
september. Inlämning kl
17–19.30 fredag. Försäljning
lördag kl 10–13. Utlämning
lördag kl 15–16. Arrangö-
ren tar 1 krona per sak som
lämnas in. Intäkterna går
oavkortat till Barncancerfon-
den. Kontakt: Karin Carlzon
073-440 66 65.
Nora biologiska förening:
Tranutflykt till Kvismaren,
Söndagen den 22/9. Samling
Nora torg kl 16.
Gyttorps byalag: Byalaget
bjuder in till minigolf i Nobel-
parken lördag och söndag
kl 14–19. Vid regn inställt.

KUMLA
Allsång. Kvarngården
kl 14.30. Kvarngårdskören
under ledning av Kristina
Algotsson. Arr: Väntjänsten,
Studiefrämjandet.
Bokbussen. Förskolor – obs,
ny tid. Myggan kl 8.30, Glän-
tan kl9, Skogstorp kl 10 och
Matildelund kl 10.30. Upplys-
ningar 019-58 81 86. Arr: Kul-
tur- och fritidsförvaltningen.

LAXÅ
Hjärtats kafé. Missionskyr-
kan, Röfors, kl 10 Säsongs-
start. Insamling till Burundi-
hjälpen.

LINDESBERG
Bio. Familjetrippen visas på
Folkets hus bio kl 20. Premiär.
Komedi med bland andra
Jason Sudeikis, Jennifer
Aniston, Ed Helms och Emma
Roberts. Från 11 år.
Marknadskonsert. Lindes-
bergs kyrka kl 14. Ramsbergs
kyrkokör under ledning av
Ulrika Bernövall.
IOGT-NTO-information.
Bytesgatan/Kungsgatan.
IOGT-NTO bjuder på God-
templardricka och informerar
om verksamhet och medlem-
skap i rörelsen, under hela
dagen.
Rock’n roll show och dans-
uppträdanden. På Lindemar-
ken kl 13–18.15. Med Rickard
Svanström, Örebro square-
dancers, Tassadansarna Frövi
och Lindesbergs folkdans-
gille. Arr: Linde dansklubb.
Även gymnastikuppvisning
med Stråssa gymnastikför-
ening.

NORA
Barnteater. Rymm-raketen,
Nora bibliotek kl 16. En även-
tyrsberättelse för barn från
3 år, om att hitta en vän, att
få vara den man vill och att få
vara rädd – oavsett om man
är tjej, kille eller bara sig själv.

Barnteater
Äventyrs-
berättelse
om rymm-
raketen
Nora bibliotek kl 16,
pris 50 kr för barn & vuxen.

KUMLA. En polisanmälan om
försök till grov stöld och
grov olovlig körning har
inkommit från en gård norr
om Hällabrottet. En kvin-
na träVade på en man inne
i sin villa och ringde då poli-
sen. När patrullen kom fram
sågs tre personer springa in
bakom en stallbyggnad och
vidare ut i en hage. Två av
männen kunde gripas på
plats. Där männen först sågs
stod en personbil med sön-
derbrutet tändningslås som
misstänks vara stulen.

Kvinna fick
ovälkommet
besök i villan

SKÖLLERSTA. Natten mel-
lan onsdag och torsdag tog
sig någon okänd in i Käves-
ta folkhögskolas hantverks-
hus i Sköllersta. Huset är
larmat men var vid inbrot-
tet avlarmat. Misstanke
Unns därför att någon kros-
sat fönstret enbart för att det
ska se ut som man tagit sig
in den vägen, men i själva
verket gått in via entrédör-
ren med hjälp av sitt låskort.
Från lokalen har bland annat
datorer stulits.

Datorer stals
från Kävesta
folkhögskola
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