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Fredagen den 4 juni 1976 

arkfest 
Som.du redan vet blir det stor fest i 
Sta.dsparken i dag och i morgon ( 4 o. 5) . 
I det stora hela blir det samna upplägg
ning som förr om åren och det är äve~· 
i år Lunds Musik- och Hantverkshus som 
står för arrangemangen. 

Det nya för i år är att man har försökt 
att bredda programmet till att omfatta 
mer folkmusik och folkdans. Man har ord
nat en dansbana och det finns keramik
verkstad och vävning och diktläsning .•.. 

Giai Phong, Lunds studentars FoLkdanslag , 
Kalebass, ~1ed Andra Ord, Göran Skytte, 
VPK Lunds Blåsorkester, Fria Händer .. 

Plats för sjä.lvaktivi teter, tag med egna 
instrument, bygglekplats .• .• 
Kaffe kan man köpa, och bullar. Bokbord 
kommer att finnas och där kan dll köpa 
böcker annars_är hela festen gratis. 

På fredagen startar det vid 16-tiden 
och håller på tills midnatt.för att 

Lördagen startar med att Blåsorkestern 
marscherar från Sartorget till stads
parken klockan halv elva. 

Många kamrater har undrat vad som 
egentligen stod på vår långa fina 
50-metersbanderoll från första ~4j. 
Först nu har v i haft spaltut~~mme 
nog att publicera Karin Lentz 
dikt, en dikt som hon skrev enkom 
för banderollen. 

Du trodde du fick. al"bete? 
Men: 
Du har små barn 
Du hat' inget dagis 
Du ä.1' f ör• g amma l 
Du har -ingen utb-t ldning 
Du ha:r• iYl{]en erfo:J.>enhet 
Du är> bara kvinna 
Du ho::ro bara passat barn 

Kä:r>a Syster>! 
Du är> ·inte lönsam 
Tf'u r>äknas inte 

- så fu:nger>ar• kavita lismen -
Vill du själv.ständighet? 
Vill du meningsfullt arbete? 
Vill du folke·ts utbildn-Z:.m? l 
Vill du innehåll i barnen"s Uv? l 

- Då viU du soeialism! 
' l 
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·~,I V'J3 nr 1.5 skrev vi an planerna på en 
barnstuga på parkeringsplatsen intill 
motortrafikleden Norra Ringen på Norra 
Fäladens västra del. Eftersom vi vil l 
ha bra daghem vände vi oss not pla ce
ringen: med tanke på buller, avgaser och 
olycksrisker skulle miljön bli dålig 
för både barnen och de anställda. 

~Jå politiska föreningar som arbetar i 
CGh känner stadsdelen, SAP Norr och VPK 
Norr, har båda uttalat sej mot projek
tet. Detsamna har två andra sakkuniga 
i nstanser: hyresgästföreningen och för
skol lärarnas lokala sammanslutning. 
VPK- J edaliPtern a i fullmäktige har stött 
kravet. men hur är det med socialdemokra
terna'?. 

Jo, Birger Rehn som sitter i byggnads
näronden har i fullmäktige sagt att det 
nog kan bli en gcxi miljö. Claes Göran 

s a 
Jönsson i soc iala centralnämnden har 
medgett att p latsen inte är så lyckad, 
men att det inte fanns något alternativ. 
När man har pekat på möjligheten att ta 
en liten bit av parken St Hans b ackar ) 
intill bygglekplatsen, har det invänts 
att den tanken faller på att man inte 
kan dra någon bilväg dit. 

Det är ett klent argument eftersom av
ståndet till befintlig bilväg inte skul
le bli större än att nödvändiga trans
porter kunde klaras utan att man körde 
ända fram till porten. Sanningen är väl 
att man inte brytt sej 9rn att söka efter 
något alternativ utan t agit till första -
bästa (sämsta) tomt. Och att prestigen 
och uppknytningen till nämndernas tjän
stemannaförslag fått väga tyngre än det 
som de lokala partivännerna och andra 
sakkunniga haft att arldra. 
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Det är med glädje vi hälsar vår kollega 
cc:1 konkurrent, Arbetets lunda tidning 
Lundab led et v ä l konmen. 

Vi hopp.:"ls på stimulerande debatt och en 
bättre bevakning av lundapolitiken än 
hi tintil.ls från SAP: s hor i son t. 

F.tt litet rl1d så här i starten. Fyll Jn·· 
te Lundabladet med kommersiella annonser. 
Den, förhoppning·svis, viktigare text:en 
kommer så lätt bort. 

För att överhuvudtaget kunna hålla 
ordning på det ständigt ökande antalet 
prenumeranter måste vi lägga om pre
numerationssystemet. Man kan nu bara 
prenumerera fram til l jämna hel och 
halvårsskifte. Pr enumerationspriset blir 
nu (lite höj t men det täcker ändå inte 
portokostnaden ) .för varje månad fram 
till hel- eller halvårsskifte kostar det 
3:- sedan kostar det 15:- per halvår och 
30:- per helår. Det som står i tidnings
huvudet gäller alltså inte längre. 
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~\~BDSOMMAR 
· . ivande stund n .~ oss 

·meddelandet att det b l i r 
e-tt m idsommarlägE~r. Dei· 
kommer att förläggas t i l l 
rrokten av Övedskloster 
och bl lr ett anspråkslöst 
f ami ljeläger. På mi dsom
rnarafton vill väl de fle
s~a besBka den rust ika 
festen nere vi d slottei, 
~~n själva l~grei kommer 
att ligga ostört. V i för
utsätter att f lertalet 
de ltager a v i Il vandra el
in.r cykla d tut och kom
mer att organ i sera såda
na färder . Fler upplys-
n i nga r 1 konman do nurrme r· 
av ve eller g(~nom Gunnar 
S<.'ln d ln , tel . 14 64 85. 
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