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Jörn Svensson (vpk): 
En viktig kongress, faktiskt 

I slutet av året håller Vpk kongress. Inför kongressen har det 
förts en livlig debatt i Ny Dag, de lokala partiorganisationerna 
ute i landet har lämnat in motioner (sammanlagt drygt 300} 
och kongressombud har valts. Inför kongressen deltog J örn 
Svensson, riksdagsman och partistyrelseledamot, i Vpk-Lunds 
medlemsmöte i tisdags. 

Jörn Svensson inledde med att påpeka att han ansåg att par
tiets politik för närvarande präglas av en viss vilsenhet och stag
nation. 
- I ett hårdare politiskt klimat blir det svårare att hitta vägar 
för att föra ut partiets politik. Det finns mindre utrymme för 

I den kongressdebatt som förts i 
Ny Dag, tyckte Jörn Svensson att 
man kunde urskilja två linjer. En 
lin j e som vill vidareutveckla och 
föra framåt partiet som ett själv
ständigt parti, medan en andra lin- · 
je, eller tendens, i debatten som 
strävar efter att, enligt J örn Svens
son, flytta tillbaka partiets posi
tioner. Anhängarna till den senare 
linjen eftersträvar en mer lojalist
isk hållning till de socialistiska 
staterna, en tystnadens enhet. 
Man kräver också en hårdare kon
centrering av partiets politik på 
rena "arbetarfrågor". Med arbe
tarfrågor menar man då de rent 
ekonomiska frågorna: lönens stor
lek, hyran . . . 

te prioriterar lika högt idag som 
tidigare. En motion från Vpk
Lund om könskvotering avslogs 
t. ex. utan diskussion av parti
styrlesen. 

Socialism och demokrati 
Under ett antal år har Vpk-Lund 
drivit frågan om socialism och 
demokrati. För ett antal år sedan 
deltog t: ex. Vpk-Lund i en de
monstration under huvudparollen 
Demokrati och Socialism. Då var 
linjen omstridd även inom Vpk 
i Lund, och först efter några ovan
ligt hårda medlemsmöten togs ett 
beslut om att ställa upp i demon
strationen. En demonstration som 
bl.a. stödde den polska opposi
tionsgruppen KOR. Idag kan man 
säga att Vpk står enat bakom 

att diskutera de längre politiska perspektiven . Det är lätt att 
fastna i de enkla politiska frågorna . 

Jörn Svensson ansåg att samhällets ekonomiska kris åter
speglar sig även i Vpk. Högern är på frammarsch och inte arbe
tarklassen och Vpk. 
- Därför är det extra viktigt att den kommande kongressen 
blir en bra kongress. En kongress som kan vidareutveckla och 
föra partiet framåt , framåt på 1964-års linje (Hermanssonlin
jen, betoningen av V pk som ett självständigt nationellt parti). 

tänka sig någon form av löntagar
fonder. I sitt inlägg sa Jörn Svens
son att den nerrivning och förstö
ring av hela industrigrenar som 
försiggår idag i Sverige är unik, 
och den svenska kapitalismen är 
också helt ointresserad av att 
påta sig något ansvar för att för
nya svensk industri. 
- Finns det inte då någon möj
lighet att skapa ett system av 
fonder under arbetarklassens in
flytande får att förnya svensk 
industri? undrade J örn Svensson. 
- Fonderna måste självklart vara 
självständiga mot såvä.J det gamla 
kapitalet som mot staten och 
fackföreningarna. Det får inte bli 
ett tvångssparande åt kapitalet, 
och vi måste sam tidigt avvisa 
Meidnerfonderna och andra ännu 

sämre alternativ som har presen
terats från LO-SAP håll . 

Jörn Svensson ansåg att man 
då underskattar den politiskt int
resserade arbetarklassen. stödet till KOR och solidaritet i 1---------------------------

Polen. (Ja, vi vet att KOR är upp
löst.) Redan vid Vpk:s förra kong
ress fanns en del motioner som 
tog upp frågan om demokrati och 
socialism, men på den kongressen 
kom man inte fram till något utta
lande. I år däremot kommer kong
ressen att föreläggas ett utkast till 
demokratimanifest Demokrati
manifestet kommer, om det antas, 
att bli ett av de tyngre uttalanden 

- Det är inte partiets uppgift att 
upplysa folk om att matpriserria 
gått upp igen. Det märker folk 
bättre själva. 
- Vpk:s uppgift måste vara att 
sammanfatta verkligheten så att 
analysen och syntesen kan leda 
till en ideologisk offensiv. Vi får 
inte ha en alltför ekonomisk syn 
p~ människorna. 

Kvinnokampen på retur? 
- De inlämnade motionerna tyder 
på en bredd och ett engagemang 
hos de enskilda partimedlemmar
na 'som är imponerande. 
- Lite tillspetsat kan man säga att 
ledningen ilar ett betydligt bättre 
parti än dom förtjänar. 

Det yttre politiska trycket på
verkar också partistyrelsens be
handling av de inlämnade motion
erna. Det blir lätt så att vissa frå
gor sj u nk er tillbaka. Det blir 
mindre utrymme för nya idee'r 
och linjer. 
- Kvinnokampen är en sådan frå
ga. En fråga som många av parti
styrelsemedlemmarna tydligen in-

som kongressen gör. 
Till frågan om öststaterna är 

socialistiska eller inte påpekade 
J örn Svensson att vi inte kan fly 
undan den moraliska frågeställ
ningen genom det enkla penndra
get att inte kalla dessa för socia
listiska. Vi måste ta den debatten, 
men poängtera att det inte är så 
vi vill utforma ett framtida socia
listisk t Sverige. 

Löntagarfonder 
Vpk:s inställning till löntagar
fonder är inte helt klar. En del 
medlemmar anser att Vpk inte 
skall befatta sig men några fonder 
överhuvudtaget, medan andra kan 

Socialdemokratiskt dubbelfel 
(sj-interpellation: Vad görs för de unga arbetslösa? kunde man 
läsa en rubrik på Arbetets lundasida dagen efter förra fullmäk
tigemötet. I den tvåspaltiga artikeln berättades att Birger Rehn 
på mötet ställt en interpellation i detta viktiga ämne till kommu
nalrådet Nils Arne Andersson. Så följde ett referat av inter
pellationen och svaret. 
Det är bara det att det inte före
kom någon sådan interpellation 
på dagordningen och att det följ
aktligen inte gavs något svar. Ar
betets kommunalpolitiske repor
ter hade fått papperen i förväg 
men inte varit på (den delen av) 
mötet , tagit en chans men missat. 

Fejkning kallas sånt - vi drar 
. oss till minnes en liknande histo
ria med Expressen och Silvia. Men 
vi tycker att fejkningar är bra 
onödiga i ett referat av det här sla
get. Vi vet att malmötidningarna 
har tidig inlämning men att full
mäktigemötena sällan är slut före 
midnatt. Behandlingen av inter
pellationer och motioner är viktig 
m. en kommer ofta sent. Den jour-

nalistiska ambitionen och moralen 
borde föreskriva att även detta 
täcktes .. - sydsvenskan gjorde f ö 
samma miss men slog inte upp sin 
artikel så stort. 

Men fullmäktige fick ändå en 
diskussion om ungdomsarbetslös
heten, för Stig Nilsson och Kajsa 
Theander (vpk) hade interpellerat 
om kommunal åtgärder mot ar
betslösheten i allmänhet, och där 
de ungas situation sär4:ilt togs 
upp. 

Nu hade man väntat sej att 
Birger Rehn skulle ta tillfallet i 
akt och säga något om vad Lunds 
kommun kan göra för de arbets
lösa. Men icke. 



Bekämpa 
ungdoms
arbets
lösheten! 
Kamraterna börjar bli trötta nu . 
Arbetsförmedlingens heltäck
ningsmattor är alltför välkända. 
»Platsjournaleru>s trycksvärtedoft 
känns bara meningslös när man 
vet att det ändå knappt är någon 
skillnad på det nytryckta exemp
laret man håller i handen idag 
och det man läste i ·förra veckan. 
Lika tomma bägge. 

Den här staden har varit sko
nad från en alltför stor ung
domsarbetslöshet länge, men 
nu det senste åren har det vänt 
och lundaföretagen stänger por
tarna för ungdomen (om den 
inte råkar ha utbildning och 
flera års yrkeserfarenhet). Det 
som ändå mest höjer arbetslös
hetssiffrorna är att det inte längre 
går att få jobb inom vården. 
Något som tidigare varit den sek
tor där de flesta arbetstillfallena 
för outbildad arbetskraft fann s. 

Det som erbjuds ungdomar i 
dag är antingen att gå i skolan 
eller att gå arbetslös. Och det kan 
man lätt förstå hur studieresul
taten blir för de som går i skolan 
i brist på annat. studier kräver 
motivation och skolan har inte 
resurser att motivera de skoltrötta 
som på grund av arbetslösheten 
tvingas att fortsätta gå i skolan. 
Detta är problem som idag i allra 
högsta grad är akuta. Finns det 
egentligen någon fråga som är 
viktigare för de styrande i Lund 
att försöka lösa? Svaret blir NEJ, 
ungdomsarbetslösheten är i alla 
avseenden det allvarligaste prob
lemet och måste därför bekäm
pas innan följderna blir orepa
rerbara. 

Grönsaker, r-otfrukter m.m. 
Vpk menar i en motion att 
det är helt möjligt att i kom
munal regi odla giftfria grön
saker och att man i pedagog
iskt syfte kan låta förlägga en 
del av odlingarna till skolor 
och daghem. 
I motionen skriver Vpk: 
- Lunds kommun köper matvaror 
för stora summor till skolor, dag
hem, ålderdomshem m m. En del 
av dessa matvaror kan relativt en
kelt produceras av kommunen. De 
grönsaker och rotfrukter som man 
köper in och som odlas i Sverige 
kan kommunen odla själv istället 
för att köpa. Lunds kommun äger 
mark , maskiner och andra tek
niska hjälpmedel och har dess
utom inom Park- och Naturvårds
nämnden mycket av den sakkuns
kap som är nödvändig. 

Att kommunen själv produce
rar livsmedel har många fördelar. 
Man kan effektivare utnyttja 
parkförvaltningens resurser och 
kunskap. Man får kontroll över 
hela kedjan från sådd till konsum
tion och kan därmed garantera 
god kvalite' och giftfria produkter 
till dagis, skolor, ålderdomshem 
m m. Samarbete mellan skol-, so
cial-, och parkförvaltningarna 
skulle kunna innebära att en del 
av odlingen förlades till daghem , 

skolor och andra kommunala in
rättningar och inordnades i peda
gogik eller fritidsverksamhet. 
Dessutom skulle det troligen gå 
att spara en del pengar genom 
egen odling. 

Smörlyckans gamla koloni
trädgårdar 
I en annan motion kräver V pk att 
de gamla koloniträdgårdarna på 
Smörlyckan läggs ut som park
mark och att det gamla området 
röj s och kompletteras utan att 
dess karaktär av vildvuxen träd
gård försvinner. Motionärerna 
skriver: 
- Det är nu många år sedan kom
munen fördrev kolonisterna på 
Smörlyckans koloniområde. Man 
sade att marken behövdes till me-

Utflykt med godstralla för alla 
Det var en gång en järnväg som 
skulle byggas från Malmö till Ble
kinge. Man började med glatt 
mod, men när man kom till Bjär
sjölagård var pengarna slut. På 
1950-talet inleddes så den stora 
nedläggningsruschen och .~en bor
tersta milen revs upp. Aven av
snittet Dalby-Harlösa hade nog 
strukit med redan då om det inte 
varit så att SJ-skolan i Harlösa be
hövde någon förbindelse ut i värl
den. Dessutom brukade militären 
transportera Centurionstridsvag
nar från Revinge som skulle u t till 
Ravlunda och skjuta den vägen. 

Nu har där inte gått tåg på 
flera år, och SJ vill riva upp spå
ret . Det märkliga är att de lokala 
intressena, företrädda av Lunds 
kommun, inte vill så vakt om den 
resurs för en energifattig fr~mtid 
som spåret ändå utgör utan till
styrker rivning. Det är bara Vpk 
som i vanlig ordning sett längre än 
vad näsan räcker och har röstat 
emot den slutliga nedläggningen. 

Och eftersom Vpk Lund inte 
bara sysslar med ord u ta n gärna 
också handlar tänkte vi göra något 
för att sikta uppmärksamheten 
mot kommunens mest glömda 
järnväg. Lördag-söndag den 10-11 
oktober ordnar vi en stor utflykt 
Harlösa-Dalby-Harlösa. Och det 

blir ingen vanlig promenad utan 
vi medför en riktig järnvägsvagn 
som vi skjuter framför oss på 
spåret! På den kan vi placera alla 
matsäckskorgar och musikinstru
ment och fil tar och barn - barn 
brukar ju älska järnvägar. 

Kl 10.10 på lördag går det 
från SJ busstation i Lund en 
lämplig buss ut till Harlösa, och 
vid elvatiden avgår vårt tåg. Det är 
bara en mil till Dalby så vi kom
mer dit i god tid till någon lunda
buss även om vi går i maklig takt 
och rastar flitigt. Det blir nog en 
fin tur, för banan passerar förbi 
Krankesjön, Knivsås och en massa 
andra natursköna föremål och 
trakter. 

ra angelägna ändamål. Till väg, 
parkeringsplats och idrottsanlägg
ning. Fortfarande ligger stora del
ar av området ungefär som det 
lämnades . Det har visserligen växt 
igen och förvildats men man kan 
ännu plocka blommor, bär och 
frukt där. I praktiken fungerar de 
gamla kolonierna nu som en spän
nande vildvuxen park till glädje 
för dem, som bor på Norr . 

Vi i V pk tycker att det är vik
tigt att man bevarar denna spän
nande milj ö och att den är till
gänglig för alla. Om man röjer var
samt, placerar ut några bänkar 
och bord , eventuellt också grill
fat och beskär och planterar 
fruktträd och bärbuskar blir den 
Wla parken ännu trevligare. 

De mera uthålliga entusiaster
na börjar på lördagkvällen skjuta 
trallan tillbaka till Harlösa, men 
stannar till över natten i någon 
lämplig skog, tältar och har en 
glad fest. Vid lunchtid på söndag 
bör dock alla vara tillbaka i Lund 
igen. 

Närmare upplysningar genom 
Gunnar Sandin,, te!. 14 7 5 05. 

PS Orkar man skjuta en godstralla 
undrar någon? Javisst. Har ni inte 
sett SJ s annonser? Kontaktytan 
mellan ett vagnshjul och rälsen är 
inte större än en tioöring! 



En riktig studentafton! 
Var det slapstick eller hård batalj vi hade vän
tat o~, vi nöjeslystna som trängdes i Lilla Sa
len pa Akademiska Föreningen i måndags? 
Mats Gellerfelt, litteraturkritikern med den 
raka högern, vs. Per Gahrton, den fruktade 

infightern med det snabba fotarbetet. They 
never come back, eh? 

Det började egendomligt. Den 
ene efter den andre av arrange
rande S tudentaftonsu tskottets 
talesmän försäkrade oss om att 
kvällens egentlige huvudperson 
var skribenten Lars Westerberg 
mannen med de långa och per~ 
sonliga krönikorna i Lundagård 
och numera tydligen i Expressen. 
Det verkade lurt det hela tills han 
själv fick ordet och då begrep man 
var skon klämde: han var sur över 
att hans namn över huvud inte 
hade nämnts på affischen för eve
nemanget. Han fick sina kompen
sationer - kvällen avslutades med 
att en vidtalad poet läste en lagom 
pekoralistisk hyllningsdikt till den 
nyligen avflyttade. 

Folkmoralism - vad är det? 
»Hotas friheten av folkmoralis
men» var den fantastiska debatt
titeln , förmodligen resultatet av 
timslånga förhandlingar i student· 
aftonsutskottet. Titeln hade alltså 
just den där fritt svävande och 
ogripbara karaktär som man så 
gärna förknippar med studentde
batter och kvällen höll vad den 
lovade. Westerberg öppnade med 
att dra upp de stora perspektiven. 
:rrettlo!alsstämningarna gick igen 
t<fag: da var biologiska frälsnings· 
läror och kroppskultur på modet, 
den enkle bonden och hans dyg
der prisades, Hitlerjugend (»en 
sorts fältbiologen>) sprang om
knng och terroriserade hyggligt 
f()lk. Parallellerna till dagsläget 
formactades ge sig själva och som 
inkarnation av ondskan stod 
något överraskande SKP med 
sitt onda genius J an Myrdal. 

För Gellerfelt var det annor
lunda. Han var just u te för att 
återskapa forna tider då Wallen
berg och inte Wall , Per-Albin 
Hansson och inte Kjell-Olof 
Feldt var tongivande. Nu däremot 
var det mygel och skattefusk och 
moraliskt förfall över landet. Visst 
var det bra med _kritisk skolning, 
men vad hade väl det varit med 
en sådan lysande litterturkritiker 
som Kurt Aspelin om han inte 
hade kunnat läsa, skriva och räkna 
(vid detta uttalande hördes lätt 
fnitter i församlingen). Vad gällde 
anklagelserna mot Gellerfett för 
att vara reaktionär så var det så 
att han tyckte mycket om bakel
ser, och det gjorde Hitler också 
men det var väl inget fel med ba: 
kelser för det? 

Per Gahrton var på hemmaplan 
och ?et märktes: han kunde lätt 
s~å for en lagom blandning sunt 
fornuft och radikalism utan för
pliktelser. Gahrton gjorde själv
kritik på sin ungdoms Sturm -
und Drang-liberalism: det behöv
des faktiskt lite fetmoral nu i 
kontrast mot eländet i de etab'le
ra.cte partierna. Det val som fanns 
for folk här i landet var antingen 
att försöka å terskapa 6 O-talets till
v~xtsamhälle eller att balla ur på 
nagot satt eller, slutligen att an
sJu ta sig till alternativrör~lsen och 
gärna då dess partipolitiska ut
tryck, Miljöpartiet. Det gällde att 
bekämpa materialismen och sätta 
de kvalitativa värdena före de 
kvantitativa. 

Vi prasslade med Miljöpartiets flygblad 
medan vi bänkade oss. · 

Frågorna som inte ställdes 
Så var tongångarna. På vägen ut 

stötte jag på Finn som sa »Den 
enkla grundtanken i marxismen är 
ju att det finns ett sam band mel
lan ideologin, samhällsmoralen 
överbyggnaden och den materi: 
ella grunden, produktionen. Att 
ingen kunde göra denna enkla 
koppling!» Nej, precis. Är det en 
tillfällighet att Gahrton är en li
beral bildstormare på 60-talet 
f~lkpartiJ;>olitiJcer på _7 O-talet och 
pastadd faretradare for alternativ
rörelsen på 80-talet? Varför är det 
så intressant med folkmoral idag? 
Hur kan en man som Gellerfett 
bli en uppburen stjärna på den 
svenska borgerlighetens centrala 
kultursida, Svenska Dagbladets? 
Hurar det möjligt att en aktad 
debattdeltagare i dag kan sitta 
på podium i Lilla S!l.en och säga 
att vissa männislor skall oskad
liggöras? 

Pub likfrieri 
Ett säkert sätt att få applåder 

och sympatier på studentaftnar 
är att tala väl om dem kvalifice
rade publiken med dess allmänt 
goda eg~nskaper. Westerberg pro
vade tricket, refererade till den 
berömda lundanadan som påstås 
vara så tolerant och kritisk, så 

VAT1 

mild och skarpsynt på samma 
gång. Det är vackert tänkt det 
hela, men det är en bit från 

· sanningen. StudentaftoJlspubliken 
har så långt jag minns all tid visat 
gediget borgerliga dygder : sen
timental och lättrörd och alltid 
uppskattning för rejält reaktionä
ra s.k. ord i rättan tid. Geller
fett fick kvällens starkaste bi
fallsyttring när han plockade 
fram den nattståndna formu
leringen om att han inte trodde på 
f?lk som stekte moderkakor på 
lordagen. Det säger en del. 

Men OK, det är ett stort steg 
framåt om studentlund på nytt 
får en offentlighet, en S( en en 
talarstol där meningar formuleras 
och åsikter bryts. Det har varit 
klent med det i tio år nu, dvs 
alltsedan studenthögerns offen
siv svepte undan det mesta av 
vad som. fanns. Gudhjälpemig, 
m,en nar Jag g1ck nerför trappan 
pa AF var det som om benen vil
le bära mig bort till den stora lo 
~al på bottenvåningen där det nu 
ar en bokh;cndel. Det kändes pre
cis som om Jag där skulle vilja 
klämma en öl och en macka och 
1 samtal ytterligare beskärma mig 
över debattdeltagarns uselhet. 

StenH 

lEN FÖRLORAD GENERATION 

Pappaledigt ansvarslöst 

~~ar !ll.a.n inte gå emot sin 
familJ, da ar man kanske inte 
helle~ lämplig som chef. Själv 
h.a~ Jag flyt!at mot familjens 
yi!Ja flera ganger och det ·har 
mgen efetråt mått illa av. 

Dage~s pappaledigheter 
!'tar han .. mte heller mycket till 
overs for. Han tycker det är 
a~~var~löst att välutbildade 
~an . 1 n~ckt;,lpositioner kan 
forsvmna 1 manader för att ta 
hand om barn. 

Domnyarvschefen Sten Fors
lund l SACO-SR tidningen 
11/81 

Kommunalt 
fredsarbete 

Det nödvändiga fredsarbetet 
har kommit igång ganska or
dentligt i Lund på sistone. 
Det är framför allt kampanjen 
för ett kärnvapenfritt Norden 
som är orsaken till detta. Men 
skulle inte också kommunal
politikerna kunna göra något? 
J?en frågan ställer Vpk-Lund 
till fullmäktigeledamöterna 
och vädjar om att den parti· 
taktiska hänsynen ska ställas 
åt sidan. 
V pk_ menar. att en arbetsgrupp bör 
tillsattas fr an sam t liga partier, vil
ken ska lagga upp riktlinjerna för 
fredsarbetet i kommunen . Skol· 
styrelsen bör avsätta en dag under 
läsåret för fredsarbete, som sedan 
kan följas upp med t ex möten 
utställningar , teater film och stu ~ 
diecirklar. ' 

I den motion som innehåller 
ovanstående krav skriver V pk: 
- Ett sätt är att under läsåret av
sätta en dag fö r freden i skolans 
arbete. Det kan förberedas genom 
att man tillsammans med t ex va
penfri tjänstepersonal, fredsorga
msatwner, lärare i samhällskuns
kap och andra berörda lärare ar
betar fram material till utställnin
gar, teater m m och låter eleverna 
själva ta ansvar för projektet. 

... Men detta är i~te nog! Vi har 
moJhgheter att paverka kärnva
penupprustningen, att förhindra 
att kärnvapen placeras i Norden. 
Y1 har möjlighet att i samband 
med skolornas arbete om freden 
ordna ~ndra kommunala arrange
mang p a temat: Ett kärnvapenfritt 
~orden. Ekonomiskt skulle det 
mte behöva bli alltför dyrt med 
tanke på att så många frivilliga 
krafter ställer upp och arbetar för 
denna sak. 

Privatisering 
Om man äger sitt bostadshus 
?kar_möjligheterna att göra avdrag 
Jamfort med om man hyr det. Då 
Lunds kommun bygger nya hus 
~an mall välja emellan att uppför~ 
aganderattshus eller hyresrättshus. 
Det är naturligtvis mest lönsam t 
för kommunen att behålla ägande
rätten och bara hyra ut husen. 

Men majoriteten i Lunds kom
munstyrelse ser en ökad priva
tisering av boendet som något att 
foredra framför inkomster från 
hyresgäster. 

I Gunnesbo-projektet beräknas 
kommunen förlora 22,5 miljo
ner under en _femårsperiod genom 
att tacka neJ till dessa hyresin· 
komster. Denna förlust måste då 
naturligtvis täckas med medel 
fr~n andr2: inkomstkällor, dvs. 
fran befmtliga hyresgäster. 

Om du är en av dess'l! betalar 
du alltså ena bädden i småhus
grannens gästrum. 

VPK har krävt i en motion till 
kommunfullmäktige att alla ny
byggda lägenheter upplåtes med 
hyresrätt och att man skall bygga 
fler flerbostadshus. 
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Från 
ljugarbänken 
Vi frågar kommunal· och oppo
sitionsråden om de är beredda att 
göra Lund till en kärnvapenfri 

kommun.m~ 

v; 
-~ 

Lennart Ryde (m) 
Nä. nä inte sa länge ryssen lurar i 
vassen. 

Sverker Oredsson (fp) 
Fragor om liv och död faller inte 
inom den kommunala kompeten
sen. 

c~ 
~ ';'!.. ( 

J 

. 
Nils ArneAndersson (c) 

Risken är att maktbalanse n i Ska
ne rubbas. Tänk om t ex Malm ö 
' kaffar 'ig egna laddningar. 

Birger R e/m (s) 
Åtminstone är jag som gammal 
lundabo beredd att jobba för 
kärnvapenfria skyttebanor i tät
orten och dess omgivningar. 

Ingegärd Göransson (s) 
Ber att få återkomma. Ska ringa 
Alva först. 

Säg nej till 
vägbygget! 

Vägverket och Lunds kommun 
planerar att bygga en stor väg o
medelbart söder om Håje å. Vägen 
ska gå från Staffanstorpskaru se l
len vid motorvägen, tvärs över 
faJten, alldeles söder om Källby
badet, under järnvägsviadukten 
vid ån och vidare längs ån. Vägen 
blir stor; i storleksordningen mo
tortrafikled. Den är sista etappen i 
att helt inringa Lund med Ring
vägar. Den ingår också i ett ännu 
större system av nya vägar väster 
och sydväst om Lund. 

Vägen placeras direkt i natur
skyddsområdet i Höje ås dalgång. 
Vårt strövområde vid ån förstörs . 
Motionsrundan försvinner. Käll
bybadet förpestas med avgaser 
och buller. Detsamma gäller kolo
nilotterna. Sk id terrängen försvin
ner. Fågellivet störs. Allt det som 
gör Klostergården så fint med sitt 
läge nära naturen, det omintet
görs. 

Så sent som förra året satsade 
Lunds kommun pengar på att gö
ra st rövomrader ännu bättre. De 
pengarna kastas nu bort' Och än
nu mera pengar slösas på att byg
ga vägen som egentligen inte alls 
behövs. 

Vi har en chans att få stopp på 
galenskapen. Vägverket har ännu 
inte börjat detaljrita vägen. Väg
verket bryr sig kanske inte om vå
ra protester. Men vi måste få våra 
politiker här i Lund att första vad 
som förstörs. På Klo stergården på
går en namninsamling mot vägen 
varje lördag vid köpcentra!. Gen
svaret är stort. Under mindre än 
fyra timmar i lördags samlades in 
160 namn. Det är ett i minuten 
ungefar. Vi som bor på Kloster
gården uppmanar alla som använ
der Källbybadet och st rövområdet 
längs ån att göra gemensam sak 
med oss: Protestera! Detta är hela 
stans angelägenhet. 

Klostergårdens byalag 
/Johan Elmfeldt 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJN!D 

Bidragsfrågan bäddar för 
konflikt 

Hittills. har kulturföreningarna 
sökt sina kommunala bidrag di
rekt från kommunstyrelsen, som 
också haft anslag för ändamålet. 
Nu har man lagt om systemet så 
att de kulturella nämnderna ska 
ha hand om bidragsfrågorna inom 
sin sektor. (Konstföreningar till 
konsthallsnämnden, musikgrupper 
till musik- och teaternämnden 
osv.) Men några anslag till detta 
har man uppenbarligen inte fått. · 
Det innebär att förvaltningen ger 
bidrag på bekostnad av de egna 
anslagen. Nyordningen bidrar till 
att öka mots.ättnigngarna mellan 
fria grupper och institutioner. 
Och naturligtvis innebär den ett· 
smygsparande. Bidragen kommer 
säkert inte att öka. Och det blir 
säkert svårt för föreningar, som 
tidigare inte haft bidrag att kom
rna med på fördelningslistan. 

Många föreningar uttryckte sin 
oro över det nya sy st e m et och 
det gjorde också några polltiker 
-Bodil Ryde(m) från konsthalls
nämnden t.ex; 

Möte om GUATEMALA 

stödkommitten för Nica
raguas folk anordnar en 
informations- och solida
ritetsafton för Guatemala 
söndagen den 4 okt. 
Lokal: stadsbibliotekets 
Hörsal 
Tid: Kl 19.00 

Elisabet Möne från Am
nesty i Malmö och en 
fackföreningsledare från 
Guatemal informerar om 
förtrycket där. 
Alla välkomna! 

I helgen får man odla det 
privata, för livet i Lund ver
kar hålla andan . Själv läser 
jag med nöje Herta Wirens 
senaste , »Göra något vackert». 
Finns på Bokcafet. F .ö.: 

FREDAG: 
Wilmer X på Smålands 22:00. 

LÖRDAG: 
Lilla Teatern trots allt. Men 
ring och beställ i förväg! 

SöNDAG: 
Musik förr och nu på gitarr. 
Stadsbibl. 19:00. 

NEJ TILL VÄGBYGGET! Se 
insändare till vänster. Tors . 
den 8 okt kl 19 på fritids
gården, Klostergården 

Lunds Arbetarinstituts före
läsningar; Skånska insekter i 
närbild. Tis 6 okt 19.00.Lo
kal:Stadsbibl.hörsal. Entre 
2 kr. 

Blåsorkestem.Rep sön 4 kl 
19.0.0 - 21.15 Vårfruskolan . 1--------------1 Einheitsfrontlied, Valse creole 
Solidaritätslied,Roter Wed
ding,Linker Marsch,Down by 
the Riverside,Call to Action. 

Idag 2 okt kl 19.30 
PREMIÄR 

Utsålt 
Spelas ons, fre, lör & 
söndagar kl 19.3 O torn 
l Snovember 

illllh TElTEll 
teater c entrum syd 

•andia.tan 14eZZ350 lund • t 046/ IZSIOl 

Ta med rytminstr. 

"~'-' ~~l kommunistisk 
~;:w kommunalpolitik 

Kompol har möte mån 5 okt 
på Smålands nation, A-salen, 
klockar; 19.3 O. Budgetbeh. 
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