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Svikna löften · och planer på 
Östra Torn 
På Östra Torn, Lunds barn
rikaste bostadsområde (20% 
av befolkningen är förskole
barn) finns ingen Barnavårds
central, där finns det dag
hemsplatser till vart femte 
barn, var tionde lågstadieelev 
har plats på fritidshem och 
av förra årets nybörjare fick 
en tredjedel placeras på skola 
utanför området. 

I ansvarsfyllt styrd kom
mun skulle man givetvis göra 
vad man kunde för att av
hjälpa bristerna i den sociala 
servicen. Men hw är det i 
Lund? 
Det finns en sak Lunds kommu
nalpolitiker inte är särskilt snåla 
med. Det är planer och löften. 

Enligt planerna skulle dag
hems- och skolbristen i området 
hjälpas upp genom ett bygge av 
en lågstadieskola tillsammans meci 
ett daghem i ö Torns by. Ytterli
gare ett daghem planerades i byn. 

l kvarteret Fagotten, på Kon
sumtomten, planerades ett ser
vicecentrum där Landstinget skul
le öppna en Barnavårdscentral 
(den nuvarande ligger på Linero), 
Socialförvaltningen skulle öppna 
fritidshem och öppen förskola, 
Konsum skulle få en rejäl butik 
istället för den start bu tiksbarack 
som stått där i ett årtionde, och 
även Kyrkan var intresserad av 
lokaler i centrumhuset . HSB skul
le stå för byggandet. 

Detta var alltså löftena och 
planerna. Hur har det gått i 
verkligheten? 

Bortprutad skola 
Första kallduschen kom vid bud
getnedskärningarna hösten 1980. 
Då ströks den planerade lågstadie
skolan! Den kommer alltså inte 
att byggas. Enligt skolkontoret 
ska man lösa det hela "inom ra
men för befintliga lokaler". Dvs. 
pr_9ppa in så många som möjligt 
i O Tornskolan och sätta de som 
inte får plats på Tunaskalan och 
Mårtensskolan (Mårtens Fälad). 

Det daghem som skulle byggts 

tillsammans med skolan blir större 
än planerat. Men samtidigt ströks 
det andra utlovade daghemmet, 
så det blir ändå färre daghems
platser än utlovat. 

Fagotten? 
Utsikterna för det planerade cen
trumhuset på Fagotten ser också 
mycket dystra ut. När Lunds 
kommun fick se HSB: s hyres
kalkyl backade man, och vill dra 
sig ur projektet. Istället söker 
Socialförvaltningen fritidslokaler 
i den befintliga bebyggelsen. 
(Samtidigt som man år efter år 
låtit bli att göra ju st detta med 
hänvisning till det kommande 
bygget på Fagotten ... ) 

Också Landstinget vill dra sig 
ur, med hänvisning till kommu
nens tveksamhet , hyran och .argu
ment att barnantalet på Ostra 
Torn kommer att sjunka under 
det närmaste årtiondet. 
Sjunkande barnantal? 
Mot det senaste kan man anföra 
att politikerna hittills räknat fel 
om barnantalet på Ö Torn (ellt:r 
medvetet planerat för brister och 
köer?) och att ett eventuellt sjun
kande ju sker från en mycket hög 
mva, och att politikerna faktiskt 
har ett ansvar för att avhjälpa 
också den akuta situationen. När 
det gäller skolor och fritidshem 
kommer ju bristen att bli än 
värre under de närmaste åren. 

l Generalplanen för Lund an
ges att Östra Torn kommer att 
byggas ut mot öster på 1990-
talet. Så på längre sikt kommer 
barnantalet att öka på nytt . Vill 
man att morgondagens föräldrar 
ska stå i samma köer som dagens? 

Konsum hotas 
Ett annat skäl till att Fagotthuset 
bör byggas är att Konsums Ser
vusbutik annars är hotad. Den är 
sedan ett årtionde inrymd i en 
provisorisk barack, och drivs på 
dispens i väntan på permanenta 
lokaler i centrumhuset. Om inte 
det bygget blir av är det risk för 
att Konsumbutiken kommer att 
tvi~gas upphöra, och den delen 
av O Torn blir helt utan butik. 
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Här på ödetomten bredvid Konsums 1 0-åriga startbutik skulle 
Fagotthuset ha byggts. Foto:Jan Hinderson 

Vad svarar Sverker O? 
Vad ska kommunledningen göra 
åt det här? Den frågan ställer 
Birgitta Edgerton, VPK-represen
tant i kommunfullmäktige och 
småbarnsförälder från Fagottgrän
den , till kommunstyrelsens ord
fårande Sverker Oredsson. 

l sin interpellation, som ska 
besvaras på kommunfullmäktige
sammanträdet i maj, frågar hon 
hur kommunens ledning tänker 
"agera för att de boende inom 

Östra Torn ska få tillgång till 
rimlig service inom stadsdelen" 
och om de "planerar någon kon
takt med landstinget för att så 
snabbt som möjligt lösa de pro
blem som har uppstått kring byg
gandet av ett servicecentrum i 
kvarteret Fagotten". 

Vi hoppas kunna återkomma 
till detta i nästa Veckoblad och 
berätta vad Sverker Oredsson sva
rar på de här frågorna. 

JH 

Känd Lundasocialdemokrat 
och LO-man kräver krafttag 
mot nonchalanta Lunda
trafikanter 
Det är inte var dag som socialde
mokraterna i Lund engarerar sig i 
kampen för en bättre trafikmiljö i 
Lund, men nu har Per Lundgren 
fått LO-sektionen i Lund 
att skriva till Polismästaren och 
klaga på cykelparkeringen utan
för Centralstationen. 
Att man, när man från sossehåll 
nu tar itu med traflkmiljöprble
met, börjar med en mindre fråga 
minskar inte Veckobladets· 
aktning för deras djärva och kraft
fullt formulerade brev till Polisen 
i Lund. 
Vill man från socialdemokratiskt 
håll lära sig mer om andra och 
kanske större trafikproblem i 
vår stad kan vi rekommendera 
en genomläsning av de senaste 
årens vpk-motioner frågan. 
Lycka till! 

SDS 13 maj 1981 

Vänsterns vårpromenad 17 maj 
Samling på stortorget kl 9 .00 med barn, matkorgar m.m. Vandring i maklig takt längs HardebeJ;gaspåret till Kungsmarken, knappt 
6 km. De som vill gå ännu kortare tar linje l från Botulfsplatsen kl. 9.20 till Östra Torn och ansluter till spåret . Rast vid Glomsjön. 
Möjlighet att ta buss Sandby-Lund tillbaka. Välkomna! För mer information se sid 3. 
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Hur ska det gå med Sverige? J a 
den frågan är det nog många som 
ställer sig idag. Och man har all 
llllledning att vara orolig, men det 
ar genom vår oro som vi skapar 
alternativen och på så sätt formar 
framtiden. 

Den kanske mest centrala frå
gan när det gäller den demokra
tiska u !vecklingen i vårt land mås
te bli-hur skall det gå med fack
föreningsrörelsen? Denna stötte
pelare i vår demokrati och den ab
soluta grundstenen på vilken vi 
bygger ett fram tida socialistiskt 
Sverige, håller på att dö ut! 

-Nåja, så farligt är det väl än
då inte. 

-Nej, kanske inte det, men om 
10-20 år blir det akut om vi in
te gör något idag. 

Som det ser u t idag är de fles
ta ungdomar helt passiva och 
många går inte ens med i facket. 
De under 25 år som går på fack
möten är på de flesta arbetsplat
se_r lätt räknade. Hur skall det gå 
nar de gamla kämparna tröttnar 
och pensioneras? Vem ska då ta 
?ver? Ja, frågorna är många och 
1 dagens läge är det svårt att in
te oroa sig över svaren. 

Därför kräver Kommunistisk 
ungdom att den existerande fack
föreningsrörelsen tar sitt ansvar 
för ungdomen och helhjärtat ar
b~tar för att ungdomssektioner 
blidas 1 alla fackförbund. Dessa 
skulle kunna fungera som skol
ning i fackligt arbete, som ett 
medium att arbeta för ungdomens 
rättigheter på arbetsplatserna. 
t.ex. Lika Lön För Lika Arbete 
och inte minst skulle en ungdoms: 
sektion k_u!lna bli en bas för kamp 
mot passiVIteten och drogmissbru
ket som alltmer breder ut sig. Att 
arbetarrörelsen måste ta tag i de 
här problemen är inte bara ett 
krav, det är i allra högsta grad 
en nödvändighet. 

Golf och starköl 
Samtidigt som Kungsmarkens 
golfbana blivit aktuell ge
nom Vänsterns Vårpromenad 
har VB fått ta del av en skri
velse från en enskild lunda
bo till länsstyrelsen, som tar 
upp en annan aspekt av verk
samheten därute. 

Angående utskänkningsrättighe
terna vid Kungsmarkens golfbana 

Lunds Akademiska Golfklubb har 
i sitt klubbhus vid Kungsmarkens 
golfbana uppenbarligen rätt att 
servera bl a starköl. J ag anser att 
länsstyrelsen som tillståndsbevil
jande myndighet bör dra in rätten 
och vill anföra följande skäl : 

l. Golf är en idrottsverksam
het och klubben har en stor ung
domssektion. Det olämpliga i att 
för ungdomen få kombinationen 
av sport och alkohol att fiamstå 
som naturlig ligger i öppen dag. 

2. Golf är en farlig sport. Träff 
från golfboll kan ge svara skador. 
De som utsätts för risken är inte 
bara spelarna själva u ta n även den 
allmänhet som har rätt att besöka 
detta fritidsområde, ett av cl.cm 
som ligger närmast Lunds tP.tort. 
Alkoholpåverkan hos spelarna 
ökar självklart riskerna. 

3. Av nyare epidemologiska 
undersökningar vet vi att det för 
personer i högre administrativa yr
k~n, såväl statlig som privat tjänst, 
rader betydande överdödlighet i 
VIssa former av inälvscancer, som 
anses ha en av sina huvudorsaker i 
en (ofta dold) alkoholism. Sam
tidiilt vet vi att det är ur just dessa 
sociala grupper som golfsporten 
rekryterar merparten av sina ut
övare. Golfspelarna bör därför i 
sammanhanget betraktas om en 
utpräillad riskgrupp, som inte 
onod1gtv1s ska exponeras för fres
telser . 

I hopp om snar åtgärd. 
Gunnar Sandin 

Den långa fredsmarschen 
Den 22 juni startar från Köpen
hamn den långa fredsmarschen, 
som ska nå fram till Paris den 5 
augusti. Huvudparoller för mar
schen är »För ett kärnvapenfritt 
Europa från Polen till Portugal!» 
Den nordiska gruppen kommer 
att gå under parollen »Norden 
som kärnvapenfri zon». Det är 
tänkt att tio kvinnor (män är i öv
rigt välkomna) från vart och ett av 
de nordiska länderna ska gå hela 
vägen, andra får ansluta där det 
passar. 

De tre bussar som ska följa 
med kostar pengar, och därför 
har en insamlingskampanj dragits 
igång. Det finns möjlighet att sät
ta in pengar på pg 286143-4. 
Märk talongen »Fredsmarschen 
1981». 

Kampanjen för ett kärnvapen
fritt Europa i Lund planerar dess
utom en anslutningsmarsch från 
Lund . I Malmö ska möte hållas in
nan deltagarna överskeppas till 
Köpenhamn. 

Marschvägen 
Hela marschvägen är ordentligt 
schemalagd, så att den som vill 
ansluta sig ska kunna hitta rätt 
ort vid rätt tidpunkt. I Kiel kom
mer man t ex att vara den 28.6 
i Bremen den 5.7, i Bryssel de~ 
22.7, i Vendeuil den 31.7 och i 
Paris blir det stora fredsmani
festationer den 6-9 augusti. Ett 
mer detaljerat program kan er
hållas av Kampanjen för ett kärn
vapenfritt Europa i Lund, som 
bl a kommer att synas på Mårtens
torget om lördagsförmiddagarna. 

Vem vill dela toalett med KU? 
Fastighetskontord, under sin dy
namiske chef Rune Linder, tänker 
ta ett fräscht initiativ för att för
bättra kommunens ekonomi. Man 
chockhöjer hyrorna i sina hus. 
För att ta ett oss näraliggande 
exempel: VPKs hyra för det pit
toreska 1700-talshuset på Bred
gatan 28 skulle stiga till 275 kr 
per kvadratmeter, vilket tillsam
mans med en del nya beräknings
principer innebär drygt en fyr
dubbling. Kommunistisk Ungdom 
i andra halvan av huset kommer 
däremot undan med en fördubb
ling. 

Så K U har nog råd att stanna 
kvar, särskilt som man fick en 
massa nya kontakter på första 
maj, över hundra sägs det . Det 
kommer givetvis att öka trycket 
på deras lokaler och inte m in st på 
husets enda toalett. KUs möten är 
nämligen långa, och liksom andra 
progressvia ungdomar har många 
ungkommunister gripits av den 
nya vegetariska vågen, vilket som 
bekant ger lån"a sittningar. 

K une Lmder ställs därför snart 
inför ett delikat problem. Vem på 
den fria hyresmarknaden vill beta
la 275 kronor kvadratmetern i ett 
visserligen charmfullt men snett 
och vint, dragigt, kallt och buller
stört gammalt hus, som de senaste 
tjugo åren inte tycks ha fått annat 
underhåll än brandförsäkringsbo
lagens återkommande insatser? 
Och därtill dela mugg med KU? 

Historien har också en rad än
nu allvarligare aspekter. Till dem 
finns det säkert anledning för VB 
att återkomma. 

I.ucifer 

ROYAL 
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Karl XI gatan 19 
Tfn 13 02 45 
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En förening för alla som är 
intresserade av kollektivt bo
ende har bildats i Lund. 

KIL Föreningen för 
Kollektivhus i Lund - ska 
bevaka Delfiprojektet, driva 
på andra kollektivhusplaner 
samt studera och informera 
om kollektivt boende i all
mänhet. 
Enligt stadgarna ska KIL vara 
"en sammanslutning för dem 
som vill utveckla ideerna om 
kollektivt boende och arbeta 
f<ir kollektivhus i Lund". 

Alla som stödjer detta syfte 
kan bli medlemmar. 

Sedan november 1978 fmns 
det en kollektivhuskö vid bo
stadsförmedlingen i Lund. Den 
består idag av ca 400 hushåll. 

Förmodligen är intresset fOr 
kollektivt boende långt större 
än så. Men tills nu har det inte 
funnits någon samlande kraft som 
för de boendes räkning kunnat 
driva frågan inför politiker och 
byggherrar. 

Delfiprojektet 
Det har också visat sig vid be
handlingen av Akademiska För
eningens projekt kollektivhus på 
Delfi, att de som eventuellt ska 
bo i husen har haft svårt att föra 
fram några samlade synpunkter 
medan frågan bollats mellan AF, 
kommunalpolitikerna och hyres
gästföreningen. 

KIL ska se till att det inte blir 
så i fortsättningen. 

Oavsett vad som händer med 
Delfiprojektet måste ideerna om 
kollektivt boende utvecklas och 
fler projekt initieras. 

Stå i kö 
Allt fler kollektivhus växer fram 
runt om i landet och denna boen
deform kommer att vara självklar 
inom en inte alltför avlägsen 
framtid 

Det är därför viktigt att kol
lektivhuskön vid bostadsförmed
lingen finns kvar och att alla som 
är intresserade anmäler sig dit. 

Alla som står i kö bör också 
ansluta sig till KIL, liksom alla 
andra intresserade. 

Att vara medlem innebär att 
skapa opinion. Du kan också ut
veckla om Intresse genom att gä 
med i någon arbetsgrupp eller 
t.o.m. bilda en själv. 

Föreningen håller möten sista 
onsdagen i varje månad i stads
bibliotekets studiecirkelrum - nu 
i maj dock sista tisdagen. 

Kontaktpersoner ror förenin
gen: 
Tore Torngren (046-11 35 16) 
Britt Astrell (046-11 97 18) 
Aina Johansson (046-14 71 50) 

Medlemsavgiften 20 kronor 
per medlem betalas in på post
giro nr 59 19 63 - 4. Postens 
kvitto gäller som medlemsbevis. 



Radical 
scientists 
Vetenskapen har sina perioder, sina glansdagar och mörka 
stunder. I genombrottsskeden och uppgångstider blir den 
självklart en del av en större samhällelig rörelse och kommer 
- med eller mot sin vilja - att hamna på barrikaderna där 
striden står hetast. 

Det ligger ju inget särskil t revo
lutionärt i betydelsen »stridbart», 
»politiskt handlingskraftigt» över 
gestalter som Darwin eller Men
del, men de får finna sig i att mo
biliseras i kampen mot idealism, 
vidskepelse, religion, klassvälde 
och därvid forgud as på ett sätt 
som egentligen var främmande 
fOr saken. En av de ryska nihi
listerna skall ha yttra t: »V ar och 
en av oss är beredd att gå till gal
gen och offra sitt huvud för Mole
sehott och Darwin.» 

Kontakt med massorna 
Under mellankrigstiden framträ
der i Europa och USA en annan 
form av »radikal vetenskap», en 
som reflekterar över vetenskapens 
roll i samhället och söker forma 
den på ett medvetet antikapita
listiskt sätt. Kopplat till detta 
är ett medvetet pedagogiskt och 
undervisande uppsåt# vetenskaps
mannen söker kontakt med mas
sorna och strävar efter att ställa 
sitt vetande i deras tjänst. Sam
tidigt har hans egen forskning inte 
det förra seklets lyskraft och 
genombrottskaraktär, det är som 
om han försöker kompensera för
lusten i impuls på ideplanet med 
en ökad subjektiv insats. Bland 
dessa radical scientists märks bl.a. 
genetikern och matematikern 
J .S.Haldane. En avläggare av hans 
föredöme har vi på nära håll: 
Rangnath Ghatnekar i Teckoma
torp hörde till hans elever i 
Indien och erkänner sin tack
samhetsskuld till honom - inte 
minst genom sin praktiska insats 
i BT Kemiaffären! 

Nödvändigt växelspel 
J ag 'ser mig omkring i universi
tetsstaden Lund i en senare tid 
och frågar mig: var har vi de i 
själva kärnan radikala ideerna 
idag, de för vilkas skull studen
terna offrar sina huvuden? Eller 
bara de radikala vetenskapsmän 
som inspirerar sina elever till 
personlig uppoffring och ban
brytande in sa t ser, som också 
kommer samhällsutvecklingen 
(den politiskt-progressiva) till
godo? Det är rätt ont om sådana 
goda cigarrer, av bägge slagen, 
har jag inte rätt? Och när jag kon
staterar det är jag samtidigt 
smärtsamt medveten om att 
marxismen för att vara levande, 
slagkraftig, re l evan t måste stå 
i växelspel med en sådan livs
kraftig alstring av ideer, vetande, 
och att den är oerhört gagnad av 
att representeras av föredömliga, 
odogmatiska personligheter. 

Marxism i reservat 
Kan man göra n ågot åt saken? 
Visst kan man det, och det görs 
väl redan en hel del. Centrum 
för marxistiska studier är ett 
initiativ som säkert utgår från 
ett medvetande av den typ jag 
skisserat häruppe. Men det räcker 
inte med att agera som marxist 

i enklaver, reservat: om man inte 
kan, vill, vågar göra det i vardags
livet, pä arbetsplatsen, i sin 
forskning, sin konstnärliga pro
duktion. Här ligger haken, den 
stora utmaninge~ alltför många 
kamrater klär av sig sin marxism 
med ytterkläderna på fabriken , 
institutionen, i skolan. 

Naturens dialektik 
Alldeles utan ljuspunkter är 
bilden ändå inte om jag väljer att 
höja blicken en smula. Ju~t nu 
rasar inom 70-talets antikapita
listiska vetenskap par preferance, 
ekologin, en strid mellan deter
ministiska (processer med klar 
orsak - verkan) och stokastiska 
(slumpmässiga processer) system
byggare , där man s.a.s. tävlar 
om vem som står »verkligheten» 
närmast. I denna strid har Richard 
Levins och Richard Lewontin, 
ekologer/genetiker och skolade 
marxister, blandat sig med en ut
redning om »dialektiken kontra 
reduktionismen i naturvetenska
pem> (Vi kommer att referera 
utförligt i Natur och S'llTlhälle), 
som i mitt tycke gott kan läsas 
som komplement till Engels' 
»N a turens dialektik», inte minst 
för den vackra exemplifieringen 
av dialektiken mellan slump och 
nödvändighet i naturen. (Och 
genast kryper tanken på avvägar: 
tenderar inte den tidiga marxis
men att i alltför hög grad konstru
era deterministiska samhällsmo
deller, bör vi inte snarare räkna 
med stokastiska utfall på flera 
nivåer, med alla de inblandade 
parametrarna ... ?) Där har vi en 
fruktbar insats av marxister, en 
som griper omkring sig får åter
verkningar! Må vi se Jner av det 
slaget också i Lund , fler radikal 
vetenskapsmän! 

Alltid Gott och Rikligt 
på 

Clemens 
matsalar 

(brevid stadsbiblioteket) 

Vardagar 11-16 
Mysaftnar på ons- och 
fredagskvällar 19-23 
a la carte rätter, 
vin och öl 

'-

Kungsmarken 
åt folket! 
Kungsmarken, vårpromenadens mål i år, ligger en halvmil öster 
om Lund - i gränstrakterna för den från centerpartistiskt håll 
signalerade Romele kommun. Området är ungefär två och en 
halv kvadratkilometer stort och består av ängs- och betesmark. 
Det är en oas i ett högexploaterat jordbruksområde, en oas 
tillfälligt ockuperad av golfare. 

Kungsmarken är ett gammalt odlingsland och här finns spär 
frän åkerbruk för omkring 2 000 år sedan. Från marken är detta 
svårt att se men på ett flygfoto är åkrarnas läge lätt att upptäc
ka. Även gravar från denna tid - förromersk järnålder - har 
påträffats. 
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På 1100-talet ägde kyrkan 
makten och hade uppfört en gård, 
Glomstorp, strax nordväst om 
Glomsjön. Av borgen finns nu en
dast obetydliga spår kvar, men då 
var gården strategiskt viktig och 
befäst. Gården var byggd på en 
av de högsta punkterna i Lunds 
:·Jirhet med uppsikt över den då 
svårforcerade Glomsbäcken. En av 
de mäktigaste biskoparna som hu
serade här var Eskil, Lunds andra 
ärkebiskop som år 1145 kunde in
viga Lunds domkyrka, efter att ha 
slagit ihjäl kungens kusin som er
övrat Skåne. Glomstorp fanns 
kvar som ett viktigt biskopsfäste 
en bit in på 1300-talet eller kan
ske längre, det finns ingen som 
säkert vet. 

På 1600-talet tog kronan över 
marken och från denna tid kom
mer det nuvarande namnet, först 
som Kungsängen Räften, senare 
ändrat till Kungsmarken. 

Bruket av ängs- och betesmar
kerna är mycket gammalt vilket 
medfört att floran blivit rik. Här 
blo.mmar flera orkidearter, som 
A<lun och Eva och krutbrännare. 
De kommer upp ur marken senare 
än vad Vänstern kommer ut till 
deras växtplats så vi kommer inte 
att få se dem blomma. Gullviva, 
kanske Sankt Pers nycklar och en 
hel del annat står däremot i blom. 

Men vad hände med Kungs
marken efter kronans övertagan
de? J o, marken fortsatte att bru
kas som ängs- och betesmark, bl a 
for hästuppfödning till krigsmak
ten. Men hästanvändningen inom 
armen minskade till förmån för 
mer effektiva sätt att ta död på 
folk. En skjutbana anlades för ett 
regemente som skulle förläggas till 
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Vipeholm, men det blev inget re
gemente och skjutbanan lades ner. 
Ett tag diskuterades möjligheten 
att dela upp Kungsmarken och 
sälja ut bitarna som »egna hem». 
Då tog universitetet över, och 
efter ett tag släpptes golfarna in 
och anlade en bana som nu täcker 
ca 40 % av ytan. Kungsmarken 
blev naturreservat för cirka tio år 
sedan, tyvärr inte det enda natur
reservat i Skåne som innehåller 
golfbanor. 

Men gör då golfarna någon 
skada härute? Ska då aldrig detta 
ständigt jagade släkte någonstans 
få u töva sin fåniga sport ifred? 

Härute ska de iallafall inte få 
någon ro. Golfbanan stänger ute 
människor från ett område som 
kunde ha varit ett bra närströv
område, något som Lund verkli
gen saknar. För alla som inte har 
bil eller bara vill ta en kort tur 
är Kungsmarken ett fint mål, från
sett golfarna. Visserligen hälsas al
la välkomna av skyltar, men om 
det på samma skylt står »Träff av 
golfboll kan vara livsfarligt> är det 
ju inte konstigt att många drar sig 
för att vandra in . På söndag låter 
vi oss dock inte hindras av något 
så trivialt som golfbollar. Golfarna 
får snällt hålla upp spelet så länge 
vi är där. 

Ett annat skäl till att golfarna 
inte ska vara här är att den hårda 
markanvändning som skötsel av 
en gnlfbana innebär är ett allvar
ligt ~.ot mot många av växterna 
som finns härute. 

Kungsmarken åt folket - bort 
med golfarna! 

OlilHagring 

Dragningslista VPK Lunds förstamajlotteri 1981 
Pris nr l 2 3 4 5 6 
Röda lotteriet 1162 l1.l}_ nfJf2. L54 L35 J63 
Vitalotteriet Sl26 Sl89 Tl35 Tl41 TJ46 EL 
Gröna lotteriet Hl6 G39 H20 Hl68 Hl20 Hl87 
Blåalotteriet Xl49 XJJJ Xlll X200 Xl98 Xl34 
Understrukna nui_tJmer anger vinster som ännu ej är uthäm~ 1 :a pris 
math;nk, 2-3 :e p~1s l k~ ~affe, 4-6 pris höstfesttröjor. Vinsterna kan häm
tas pa VPKs partlexpeditlon, Trollebergsvögen 21C, före den 15 .6.81. 
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UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJMJ 

ljugarbänken 
Vi frågar kommunal- och oppo
sitionsråden om de verkligen 
önskar en skju tbana på S :t Hans 
backar? 

Nej till 
sk ju t banan! 

Nya vpk-are 
Information för nya vpk -are blir 
det nu på tisdag, den 19.5,kll9.30 
i VPK-lokalen på Trollcbergsvägen 
21. Förhoppninpsvis kan mötet 
äga rum i trädgardt::n , under de 
blommande fruktträden. Det hhr 
information om VPK Lunds orga
nisation och arbete, om kommu
nalpolitiken och partiets allmänna 
politik sam t goda tillfållen till 
disku ssion . 

Lennart Ryde (m) 

J ett socialt oroligt område som 
Norra Fäladen skadar det inte 
med lite skarpa knallar ibland. 

Sverker Oredsson (fp) 

J a, bättre det än att lägga ner 
pengar på daghemsplatser till en 
massa osnutna ungar. 

Nils Arne A ndersson (c) 

K vittar, eventuell avskjutning av 
skattebetalare i det centrala Lund 
kornmer inte att påverka skatte
underlaget i Rornelekornmu
nen . . . 

Birger Rehn (s) 

Skyttegillet ska få sin bana, bara 
garantier kan ges för att inte gam
Ja Lundakolonister - som må
hända rör sig alltför långsam t -
kommer att hamna i skottlinjen. 

Ingegärd Göransson, (s) 

Jag säger som f.d. hemvärns
chefen Carl Perssol' "Det är rena 
vansinnet att satsa en miljon på 
skjutbana i Lund". 

Bostadsföreningen Tingval
lens årsstämma har gjort föl
jande uttalande: 
I november 1980 beslu tade korn
munfullmäktige i Lund att avsätta 
medel till en korthållsskjutbana 
förlagd till S :t Hans backar. Med 
anledning av det beslutet starta
des i Lund en namninsamling mot 
skjutbanan. Några av oss som bor 
på skarp sky ttevägen beslöt sig 
för att stödja namninsamlingen 
aktivt genom att samla in namn 
på vårt eget bostadsområde. 
skarpskyttevägen är ett av de bo
stadsområden som ligger alldeles 
intill den planerade sk ju t banan 
och vi berörs således personligen 
av beslutet. Bostadsrättsförenin
gen innehåller totalt 414 hushåll 
som har besökts av dem som 
samlat namn. Alla var inte hemrna 
vid tillfallena för namninsamlin
gen och har inte uppsökts igen, 
trots detta har 308 namn samlats 
in bland brf Tingvallens med
lemmar. 

De synpunkter som främ st 
har framförts bland dessa med
lemmar som argument mot be
slutet om skjutbana på S :t Hans 
backar är: 

- S :t Hans backar är vårt rek
reationsområde och grönområ
de på Norra Fäladen och vi 

Sommarläger 

VPK Skåne anordnar även i 
år tältläger för medlemmar 
och sympatisörer. 

Lägret är som vanligt för
lagt till den vackra Hjärtasjön 
utanför Lönsboda. 

Lägertiden är l 7 juli - 26 
juli. 

Upplysningar om lägret 
lämnas av: 

Hi/levi Andersson, 
tel. 046/146485 

Marianne Sannby-Borgström 
tel. 046/1319 75 

Roland Nilsson 
tel. 040/814 81 

Anmälan sker genom VPK 
Skåne, Bergsgatan 12, 211 54 
Malmö. Ange namn, adress, 
tel. och-ålder på ev. barn. 

anser att en sk ju t bana här 
kommer att medföra försäm
rade villkor för vår fritid. V åra 
barn leker fritt på backarna 
p ch sk ju t banan kornmer att 
medföra stora olycksrisker. 

- Vi vill kunna utnyttja bac
karna både sommartid och 
vintertid utan att störas av det 
buller som uppstår när man 
skjuter. Vi har inte heller fått 
några garantier om att vi inte 
skulle störas av bullret inom 
bostadsområdet. 

- Vi tycker att i en tid då man 
drar in på vik tig social service 
för att kommunen säger sig 
ha ont om pengar , då bör 
också det fåtal skyttar som be
sJu t et rör få vänta. 

Vi anser det alltså vara förkastligt 
att lägga en skjutbana så nära ett 
tättbebyggt område. 

Vi anser också att det är en 
ekonomisk felprioritering i dags
läget. 

Därför kräver vi att kommun
fullmäktiges beslut om att avsätta 
medel till en skjutbana på S :t 
Hans backar rivs upp och att 
stadsplaneförslaget med skjutba· 
nan på S.t Hans backar inte antas 
i kommunfullmäktige. 

Sympatisörer och nya med
lemmar är välkomna. 

Kan Sverige exportera 
sig ur krisen? 
VPK :s Söndagsskola avslutas pli 
söndag 17/5 kl 19, Stadsbibl, stc 
1 med ett möte om strategier för 
att komma ur den ekonomiska 
krisen. Skall man spara sig ur den? 
Vilken roll kan löntagarfonderna 
spela? Öka statsskulden? Det är 
nägra av frågorna som kommer 
att besvaras. l n ledare : Gunnar 
Persson. ..•..........••.........•..... 
En påg till 
Lena Danielsson, 
Edquist 
Lund 13 maj 1981 

Charles 

VPK LUND KOMMUNMÖTE: 
o~s 20/5 kl 19.30 i cirkelrum pil 
stadsbibl. N y Dag-journalist inled. 
STÖDKOM FÖR NICARAGUAS 
FOLK: Appe!lmöte pil Märtenst. 
!ö 16/5 kl 10-13. Medlemsmöte 

• • tars 21/5 kl 18 pil ABF. 

Folkunlversl te t BIO 16: Kristoffers hus 1 1-~4/5 . 

Marxistiska folkuniversitP. tet in
träffar i år den 28-31.5 och är för
lagt till Söders höjder i Stock
holrn. För en hundralapp erbjuder 
Centrum för marxistiska samhälls
studier på ett digert och omväx
lande kursprogram. Eller vad sägs 
om ca 5O föredrag, åtskilliga pa
neldebatter, film , teater, rund
vandringar, visnirtgar, praktiska 
övningar och dans. Programmet 
kan hämtas på t ex Bokcafet. 

Eftersom VB ser det mesta ur 
Lunds grodperspektiv noterar vi 
några lundaprofiler ur program
met: Håkan Wiberg kornmer att 
tala om Krig i världen och rust
ningar i Sverige, Claes Brundenius 
om Brasilien , framtidslandet som 
väntar på framtiden , Fredrik Sil
verstolpe om Hundra år av horno
sexuell kamp . Anita Göransson in
leder på temat Feminism och 
marxism och Peter Lundmark ta
lar om freudornarxisrnen. 

LUNDS STADSORK : Solistkon -
sert sö 17/5 1<1 19, Lunds stadsh 
LUNDS STADSTEATER: Strind· 
be r g, Stora l andsvägen 1 5/5-1 6/5 
kl 19.30,17/5 kl 16. 
VPK l F: fotbollslag 1 möter För
säkringskassan ti 19/5 1<1 18.30, 
Klostergården 3. 
KAMPANJeN FÖR ETT KÄRN
VAPENFRITT EUROPA: Appell
möte på märten storget !ö 16/5. 
LKHF: ärsmöte ans 20/5 kl 19, 
Smillands nation, A-salen . 
APK: Möte om Norrskensflam· 
man ans 20/5 kl 19, Svarvare· 
stugan, L Tvärg (v id SJ :s buss
torg. Talare: Arne Söderqvist. 
PALESTINAMÖTE : mli 18/5 häl· 
ler internationella utsk öppet 
möte om Palestina, Stadsbibl, 
stc 4(2 vån) kl 19. Ulf Cedervall 
inf om Palestinagruppernas 
Gert Andersson, som arbetat som 
läkare i ett flyktingläger visar bil· 
der och berät tar om kllnikarbetet. 
Välko1.1men! 

MUSIK FÖR B.ADA ÖRONEN 
Midvinter&Mocca Stadsbibl. hör
sal Söndag 17/5 kl 19, 20kr. 
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