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Lisbet Ottoson är 31 år gammal. 
Hon arbetar halvtid på universite
tet som studierektor och den and
ra halvan ägnar hon åt en doktors
avhandling om högerns skolpolitik 
under 1900-talet. Sen drygt tre år 
har Lisbet varit verksam i Vpk 
Lund. Hon har mest arbetat prak
tiskt som stadsdelsansvarig på Ös
ter, där hon dragit till sig sympati
sörer och fått igång nya medlem
mar genom studiecirkelverksam
het, Ny Dag-försäljning och all
rrin bevakning av läget. Härifrån 
har Lisbet skaffat sig en bild av 
kommunalpolitiken och står nu 
på fullmäktigelistan inför årets 
val. 

Vari bottnar ditt politiska en
gagemang? 

Jag är uppvuxen i ett samhälle 
som stod och föll med en enda in
dustri. J ag upplevde hur beroende 
vi alla var av fabriken som ägde 
bostäder, gav jobb och hade infly
tande på de flesta områden. Om 
barnen fortsatte till högre studier 
eller inte berodde på varifrån de 
kom. Det var så tydligt. Man kun
de se klasskillnaderna överallt och 
mitt ställningstagande har all tid 
varit självklart. J ag gick i gymna
siet i slutet av 60-talet, då radika
lismen kunde slå igenom även på 

Välbesökt valbyrå . 
Vpk Lunds valbyrå kan fröjda sig 
åt en stor dragningskraft, som gör 
att den tidvis är mycket eftersökt 
och att dess skyltfönster har fullt 
med intresserade. Det är Vpk 
Lunds nya järnvägspolitiska pro
gram som drar - illustrerat med en 
modelljärnväg som symboliserar 
en tänkt återuppbyggnad av järn
vägen Lund-Staffanstorp (en del 
av den sedan länge nedlagda och 
upprivna järnvägen Lund-Trelle
borg). Vpk hoppas att det stora 
intresset hos barnen för tåget ska 
få föräldrarna att läsa bro sch y ren 
under tiden. Anonym valbyråper
sonal: »Många barn är faktiskt o
möjliga att få därifrån, idealisk 
skyltning.» >~Morgonpasset från 11 
till 14 är ganska stillsam t, man 
säljer enstaka knappar och ger 

folk broschyrer ur serien »Vpk 
Lund informerar om sin politik». 
En förstagångsväljare kom in och 
tog ett exemplar av allting vi ha
de, och ville också veta när vi 
har allmänna möten för att infor
mera om vår politik. Sån't vär
mer, det är det valbyrån är till 
för. Tre arbetslösa gymnasister 
kom in och snackade en stund 
(det är hopplöst att få jobb) och 

. en partikamrat från Stockholm 

Lösnummerpris 1 kr 

Veckobladet kommer att intervjua ett flertal av kandidaterna på 
kommunfullmäktigelistan. Först ut på plan blev Lisbet Ottoson, 
studierektor på universitetet, vi har nämligen ambitionen att bör
ja med dem som inte har synts så mycket i tidningarna redan ti
digare. 

ganska konservativa skolor, men 
min barndoms bakgrund har be
tytt mest. 

J ag har levt skyddat och privi
legierat. Jag har fått den utbild
ning jag har önskat och jag har 
aldrig behövt vara arbetslös. Men 
det är för jävligt att det inte finns 
arbete åt alla och det är för jävligt 
att inte alla ska ha råd att bo bra 
när samhället är rikt och mycket 
väl har råd! 

Finns det områden du särskilt 
vill arbeta med? 

Ja, kraven på allas rätt till me
ningsfullt jobb och allas rätt till 
bra bostad ser jag som centrala. 
Det är skrämmande att unga går 
utan arbete och det är skadligt för 
hela samhället. Företagen har råd 
att anställa en ung, men de har 
aldrig blivit tvingade till det. De 
borgerliga vill få oss att tro att de 
är naturligt med en viss arbetslös
het. Det är det inte. Det är oer
hört viktigt att bryta den bilden. 
det går att visa konkret i många 
sektorer var och hur nya jobb kan 
tas fram. Samtidigt är det viktigt 
att se till att arbetstillfanen inte 
dras in, bland annat genom fack
ligt arbete på den egna arbetsplat
sen. Det kommunala anställnings
stoppet nu är ett nytt exempel på 

tittade in för att prata en stund. 
För dem som kommer in och sit
ter en stund fmns det alltid en 
kopp kaffe eller ett glas saft.» 
»När det inte fmns någonting att 
göra sitter jag och stoppar i Vpks 
valkuvert - valsedlar och infor
mation som Vpk ska dela ut till 
alla hushåll i Lund så småningom. 
Det är många kuvert, så vatje in
sats är välkommen.» 

»Att sitta ett pass på valbyrån 
är verkligen politiskt basarbete. 
Det är en avdramatiserad miljö, 
vilket gör att en del vågar ta ste· 
get och komma och fråga eller 
diskutera, vilket kan vara svårt vid 
ett appellmöte på Märtenstorget.» 
»Alla är välkomna till valbyrån för 
att prata eller ta del av Vpks poli

. tiska skrifter.» 

hur snett sparandet slår, då det 
mest är kvinnor som drabbas. 

Möjligheten att skaffa sig en 
hygglig bostad till en rimlig hyra 
bör vara åtkomlig för alla. Nu är 
det för många villor och köpelä
genheter och för få hyreslägenhe
ter. Hyreskägenheterna måste bli 
fler och hyrorna måste frysas . 
Som det nu är ska man nästan 
vara ensamstående mor med tre 
barn för att få bostad på Bostads
förmedlingen i Lund. Och hyror
na stiger utan att lönerna följer 
efter. 

Vad mera? 
Den enskilde behöver arbete 

och bostad, men också möjlighe
ter till utbildning, daghem, möj
ligheter att tillbringa sin fritid väl, 
ren luft, tillgång till allmänna 
kommunikationer med mera. 
Konkreta, vardagliga problem är 
maktfrägor, där ägandeförhållan
dena ytterst är avgörande. De 
många ska ha makten, inte några 
"'01 ,a. 

Jag ser med stor oro på hö
gerns och arbetsgivarnas allt öpp
nare offensiv under senare år och 
det är viktigare än någonsin att 
bjuda starkt och enat motstånd. 

Appellmöte med 
Jörn Svensson 
Jörn Svensson riksdagsman för 
Vpk, fyrstadskretsen, kommer 
till Lund på fredag. Jörn kommer 
bl. a. att svara på frågor av riks
politisk karaktär vid Vpk Lunds 
presskonferens på fredagsefter
middagen, men också att tala på 
ett appellmöte som Vpk håller på 
Botulfsplatsen, vid valbyrån, 
fredag kväll (13/8) mellan Rl 18 
och kl 19 . Utöver Jörn kommer 
även Kajsa Theander, överst på 
Vpk Lunds lista till kommunfull
mäktige, <ttt tala. Tillflille att ställa 
frågor till båda ges. 

För dem som inte kan komma 
till appellmötet: Vpks valbyrå är 
öppen vardagar 11-20, lördagar 
11-17. 

HöSTFESTEN 
· blir i dr den 4 och 5 september . 



Effektivare 
transporter 
genom 
minskad 
bilism 
och ökad 
kollektiv
trafik 

Den svenska ekonomin är idag i 
kris. Det ena företaget efter det 
andra läggs ned utan att nya kom
mer till. BNP ökar inte längre. 
Under den rådande ekonomiska 
modellen innebär detta olycka -
ty kakan delas in te lika u ta n några 
får lika mycket som tidigare och 
några blir arbetslösa. Samhällets 
solidaritet sträcker sig för många 
inte längre än till arbetslöshets
understöd och eventuellt bered
skapsarbete. Så får det inte vara. 

Antag att kakan krymper. Det 
enda korrekta sättet att solida
riskt dela minskningen är att alla 
blir lite arbetslösa, dvs att korta 
arbetstiden, men att alla arbetar 
lite. 

För att den minskande kakan 
ändå skall möjliggöra en dräglig 
standard (i någon mening) måste 
varor och tjänster, prylar och upp
levelser kosta mindre, bli effekti
vare. 

l Lund tänker man inte så 
mycket längs de här banorna. Det 
är uppenbarligen så att kollektiv 
trafik kostar mindre per resa än 
privat biltrafik. Ändå bygger man 
ut motorvägen norrut , från ron
dellen till Gårdstånga, för många 
miljoner, medan man satsar lika 
litet på kollektivtrafiken i Lund 
som tidigare. 

I stället för a t t främja en ex
tensiv och dyr , miljöfarlig och 
oestetisk (vem har någonsin sett 
en vacker motorvägsavfart?) pri
vatbilism borde kommunen bygga 
l_l.t det befintliga järnvägsnätet: 
Oppna tillsammans med Malmö 
spåret Malmö-Veberöd för trafik , 
bygg ett tredje spår till Malmö 
och återuppbygg järnvägen Lund
Staffanstorp (banvallen finns till 
delar kvar). Ett tåg fraktar ofant
ligt mycket mer folk per energi
enhet än en bil, och fraktar ofant
ligt mycket mer gods än en mo
torväg. Utnyttja detta i krisens 
dagar. 

Annons. 

Från 
Valkommitten 
Hur ska det gå med VPK: s valgran 
på stortorget? En lämplig gran 
har utsetts i Stockamöllan. Den är 
förståss rätt risig som alla skånska 
granar. Men i och med att den tas 
bort blir det kanske lite växtut
rymme för en spirande bokplanta 

Tänk om de kommunala makt
havarna vore lika ivriga att bekäm
pa granplanteringarna inom kom
munen, som de är när det gäller 
att sätta stopp för Stortorgsgra
nen. 

Och inte kan vi hoppas så 
mycket av våra grannar närmast 
till höger heller. Socialdemokra
terna har förespråkat fler gran
planteringar vid Skrylle, "så att 
man har något grönt att titta på 
på vintern . .. " 

Ungern »broderland»? 
Kommentar till förra veckans Ungernbrev 

Jag läste med intresse reserapporten från Ungern i förra vec
kans Veckoblad, men blev en aning besviken. Artikeln var 
alltför lik de rapporter från "broderländer" som ibland kan 
återfinnas i tidningar som Ny Dag, Stormklockan och Nor.r
skensflamman. Lite mer hade jag väntat mig av Veckobla
det! 

Visst är det fint att få konkreta 
fakta om ekonomi och, i viss mån, 
vardagsliv, att VB-läsarna får se 
att "socialistisk" ekonomi inte 
behöver innebära brödköer och 
ransoneringskort. Det är också bra 
att bilden av Östeuropa som ett 
homogent block bryts upp , att 
nationella skillnader och särdrag 
tas fram. 

Men är socialismen bara en 
fråga om tunnelbana och billiga 
operaföreställningar? Var det en
bart för att hindra en "liberalise
ring" av ekonomin som Sovjet in
vaderade 1956? Har den regim 
som tillsattes efter upprorets kvä
sande -56 verkligen "mer eller 
mindre helt genomfört den politik 
den sattes att förhindra"? 

Saken är väl den, att revolten 
1956 riktade sig inte minst mot 
det politiska förtrycket, mot det 
stalinistiska enpartiväldet. 

Och detta enpartivälde består, 
även om det har ett mänskligare 
ansikte än på många andra håll i 
Östeuropa. Regimen har köpt sitt 

handlingsutrymme för den ekono
miska liberaliseringen till priset av 
följsamhet gentemot Sovjets utri
kespolitik. Inrikespolitiskt råder 
det vanliga öststatsmönstret: en
partivälde, fackföreningarna un
derordnade partiet , likriktad in
formation och debatt ... 

Socialismen är är ju inte bara 
en fråga om att skapa materiell 
trygghet och välstånd, utan också 
om demokratisering av hela sam
hällslivet, om arbetarnas direkta 
inflytande över produktionen, om 
arbetsdelningens upphävande osv. 

Detta perspektiv saknas i V ec
kobladet. I och för sig tror jag in
te att det är möjligt för en semes
terrapportör att tränga så värst 
mycket längre under ytan - men 
den här problematiken borde än
då ha antytts, tycker jag. 

Som vidareläsning kan jag re
kommendera boken "Arbetare i 
en arbetarsta t", en ungersk mot
svarighet till Göran Palms LM
böcker. 

JH 

För övrigt ... 
.. . blir det vernissage idag, fredag 
på Vpk:s valaffischer. Jörn Svens
son kommer, VB och Malmötid
ningarna kommer, och vill Du 
komma är du välkommen. 
. . .rullar tåget på valbyrån. Ban
mästaren har varit där och smö.Jjt, 
och en modell av Domkyrkan lär 
vara på väg. 
... kan man ta fram konstnärta
langen på måndag och tisdag kväll 
från kl. 18 - då ska det målas sto
ra valtavlor, och alla intresserade 
är välkomna att fatta penseln. 
... lyssnar man på en lokal valde
batt i Radio Malmöhus på tisdag, 
medverkande för Vpk är Gunlög 
Stenfeldt. 
. .. kan man lyssna på gårdsmusik 
med böJjan i nästa vecka. 
... och så stora istappardagen på 
söndag, men om den kan man läsa 
mer på annan plats i detta Vecko-
blad. . 

Valtips 
Som vanligt anordnar Vpk i 
Lund ett valtips i samband 
med valet. Det gäller att tippa 
antalet ·röster som Vpk får i 
kommunalvalet, alltså på 
kommunfullmäktigelistan. 

Vid valet 1979 fick Vpk i Lund 
6712 kommunala röster, dvs. 
12.8% av rösterna. I år har de 
röstberättigade ökat med ca 
2.000, vilket innebär att det be
hövs ca 6.590 röster för samma 
procentuella andel. Detta under 
förutsättning att valdeltagandet 
blir lika högt som 1979, dvs. 
9"0.5%. 

Om du tror att det går lika bra 
för Vpk i år ska du tippa 6.590 
alltså. Ett tips kostar 10:-. Vill du 
göra 3 tips kostar det 25 :- och 7 
tips kostar 50:-. 

Priser: Den som tippar bäst 
vinner ett presentkort på Domus 
för 500:-. I övrigt presentkort på 
Seger och FoikåRock samt mas
sor med bokpriser; bi: a. Jörn 
Svenssons sennste bok »Socialis
mens förnyelse, om vår tids nöd
vändighet», Pierre Shoris central
amerikabok »l orkanens öga» osv . 

Du kan tippa genom att 
sätta in pengarna på Vpk 
Lunds postgirokonto 
71 00 93- 6, skriv ditt tips på 
postgiroblanketten. Du kan 
också tippa på partilokalen el
ler valbyrån om du vill hålla 
på tipshemligheten. 

STÖD VPK:S 
INTERNATIONELLA 
SO LIDARITETSFOND. 
BEHÅLLNINGEN 
NUTILLPLO. 
PG 6771-0. 



N y cykelkarta 
Den nya cykelkartan för Västra 
Skåne (två delar, norra och södra) 
har precis kommit ut. Den är ut
given av Esselte kartor AB, fmns i 
bokhandeln och kostar 34:- per 
del. Här följer en kort recension. 
Kartan innehåller bl. a. uppgifter 
om lämpliga cykelvägar, cykelre
paratörer, uthyrning, inkvartering 
och särskilda tätortskartor. 

Det är inte utan att en cykel
karta över Skåne är efterlängtad . 
De annars utmärkta topografiska 
kartorna är dyra - på en längre 
cykeltur behövs det många blad. 
De vanliga turistkartorna kan ofta 
vara svårtolkade i cykelhänseende, 
de flesta är bara alltför bilinrikta
de. Kartan är tillverkad av en nor
mal turistkarta, som försetts med 
rött och blått påtryck. Det röda 
påtrycket omfattar själva cykelvä
garna och andra trafikupplysning
ar som varning för korsning med 
mycket trafik, uppgift om cykel
reparatörer/handlare m m. Det blå 
påtrycket utgörs av allmänna tu
ristu pplysningar. 

Som lämpliga cykelvägar har 
valts mindre, litet trafikerade vä
gar i gott skick, företrädesvis gm s
vägar. Där så har varit naturligt 
har även starkare trafikerade vä
gar markerats för att knyta ihop 
ett fungerande nät. Då har en 
streckmarkering använts. ''!Om 
tätorterna har de särskilda cykel
vägarna, gator med cykelbana 
samt några gator med litet trafik 
markerats. Markeringarna kan i 
bland vara förvillande. I Lund t. 
ex . kommer en markerad lämplig 

Affisch-
• vernissage 

På fredag den 13 augusti kl14 blir 
det vernissage på Vpk Lunds par
tilokal, Bredg. 28. Då ställer man 

cykelväg· fram längs Kattesund till 
där Kattesund mynnar vid PK
banken, men slutar där och har 
ingen förbindelse med t. ex. 
cykelvägsmarkeringen längs stor
torgets norra sida. Bortsett från 
några sådana missar stämmer 
kartans markeringar väl överens 
med författarens erfarenheter av 
Lundatrafiken, kartan borde alltså 
vara till god hjälp för främmande 
cyklister i Lund. 

Ger man sig ut på landet kan 
man drabbas av vägavstängningar. 
Eftersom kartan, det ligger i cyk
landets natur, roreträdesvis re
kommenderar mindre vägar, kan 
man inte räkna med att vägverket 
gör några större ansträngningar att 
hålla dessa vägar öppna i samband 
med vägbyggen o. dyl.. Själv rå
kade jag ut för avstängningar norr 
om Lund, där motorvägsbygget 
Norra Rondellen-Gårdstånga här
jar, se annan artikel. Det kan vara 
bra att tala med vägverket innan · 
man ger sig ut ... Men det rår ju in
te kartan för. 

O. T. 

ut årets handmålade valaffischer, 
och de screentryckta. Liksom i ti
digare val i Lund satsar V pk på lo
kala affischer på många tavlor. 
Klassiker som »Välkommen till 
Lund, här röstar vi på Vpk!>> kom
mer naturligtvis tillbaka, ·men det 
finns också många nya. En specia
litet är de stora handmålade af
fischerna som ju bara fmns i en
staka exemplar. »De kostar myck
et arbete per affisch, men de 
gör ett så mycket bättre och 
personligare intryck att det är 
det värt», säger en brigadmålare. 

Vpk börjar sätta ut sina af
fischer den 20:e och till dess kom
mer också de flesta affischer att 
vara fardigtryckta. Tyvärr finns 
det människor som inte drar sig 
för att vandalisera affischeringen, 
så ett visst efterbehov av affischer 
fmns. Man kommer att åka runt 
och titta till affischtavlorna då 
och då och reparera vad som be
hövs. 

I samband med vernissagen 
hållet Vpk Lund också en press
konferens med J örn Svensson, 
som står till förfogande för frå
gor av rikspolitisk natur. 

Sånger i valkampen 
Även detta valår kommer utval

da gårdar i Lunds innerstad att 
hemsökas av VPK Lunds sång
grupp. En stilla kvällsserenad med 
några stillsamma uppmaningar om 
nödvä!Jdigheten av att bryta bor
garnas makt i vår stad blev ett 
uppskattat inslag på många går
dar -79. Lite variation på den 
sedvanliga TV-tugg-propagandan 
dan. 

l år presenterar sänggruppen 
ett tiotal nyskriva texter som 
framförs till kända melodier. 
Texterna finns upptryckta på ett 
sångblad som alltid finns att 
tillgå i sånggruppens närhet. 

Förra veckan kunde VB presen
tera en rykande farsk nyskriven 
variant av VPK-mostern, som 
spelades in av radion vid förra 
valvakan. »Titta in till oss» är 
en av de nya texterna för valet 
-82 . 

för att fylla ut ·volymen kring 
sånggruppens kärna går det all
deles utmärkt för hugade att an
sluta sig även nu i elfte timmen. 

Vi tränar de två närmaste ons
dagarna just för nytillkomna hos 
Kenny på Markaskälsvägen 21 ,kl. 
19.00. Därefter blir det gårds
~j ungningar nästan varje dag fram 
till valdagen. Åsså på höstfesten 
förstås. Så titta in till oss på ons
dag, du blivande valkampssångare 
/-erska! 

\J~ .. -.,.} ·.· l~·: -
' '- . 

~,. '- l ..,., 
TITTA IN TILL OSS 

Titta in till oss du som är arbetslös 
Om du är gammal eller ung tös 
Vi är en bar parti för en del 
Nu vi till val går med besked 
Vi kan Hua dej att kämpa nu 
för rätt till arbete, kära du 
Kapitalet tj änar på dej 
Till detta måste vi säja nej 

Titta in till oss, du pensionär 
Som al la gamla hus håller kär 
Dom tycker vi skall vara kvar 
Både imorgon och kommande dar 
Det är aldrig försent att kämpa på 
Bostadstilläggen värnar vi om 
Hemsamarit är bra att ha 
Färdtjänst om du till stan vi ll dra 

Titta in ti ll oss, alla Lundabarn 
Ni är det bästa som vi her, . 
Vi kämpar för fred och ren natur 
Så d11 kan leva och bli nittisi! 1 

Barn mäste fä kosta en slant 
Att P-hus behövs är inte sant 
Dagis åt alla vi bygga vill 
Åt dej och Pelle och många därt ill 

Titta in till oss, alla Lundabor 
Ni som vill andas ren luft alla dar 
Det är vi som nya medel tar 
För att inte bilarna här ha kvar 
Mårtenstorget åt människorna 
Där kan vi träffas som vi vill 
Du och jag och många till 
Och Rehn och Ryde och Nisse därtill! 

Titta in till oss ... 

Vägavstängningar 
stoppar cyklister 

För hugade söndags- och andra 
cyklister kan VB meddela att: Ak
ta er för motorvägsbygget mellan 
Norra Rondellen och Gårdstånga! 
Följande vägar är avstängda: Mel
lan Östra Odarslöv och Odarslövs 
kyrka, mellan Östra Odarslöv och 

Igellösa över Södergård, samt 
gång- och cykelvägen från Norra 
Rondellen förbi vattentornet till 
Östra Torn. Vågarna kommer att 
förbli avstängda till februari nästa 
år. 
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222 21 LUND. Min nya adress är: 

Adress. ............................................................ .......................... ......... . . 

Postnummer .............................. .Postadress ......................... .......... .... . . 

Från Ljugarbänken 
Vi frågar kommunal- och oppo

sitionsråden om hur det kommer 
att gå för VPK i kommunal
valet . 

Lennart Ryde (m) 

Jag tvivlar på att min ungdom~
anhän~are komm er att lyckas med 
samma demolering av VPK:s 
affischer som vid förra valet. 

Sverker Ortdsson {fp) 

Deprimerande bra, fast det bryr 
ju inte jag mig om längre. 
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Nils Arne Andenson (c) 

Som gammal Romelebo ser jat 
med fasa hur VPK Lunds bia'• 
orkester stämmer sina horn utan
för Torna Hälleslads kyrka. 

Birger Rehn (s) 

Som gammal lundabo kan jao
inte annat än glädjas åt alla d~ 
vackra Vpk-affischerna. 

När VPK:s valkampanj blir för 
påträngande söker jag friden i 
P - huset Färgaren, för övrigt 
el) utmärkt lokal för drive-in 
"!UdtJiinster. Det är ju så fm aku
stik. 

Enligt rapporter från en vanligt
vis välunderrättad källa lär Urban 
Helg, VB:s specielle amusements
observatör ha skymtats kring trak
ten av Murrnansk på väg till Sve
rige. 

Urban har varit försvunnen se
dan nyårsnatten. Det påstås att 
lian fotvandrat genom Sibiriens 
södra delar under våren för att 
återvinna tron på en progressiv 
nöjesutövning ibland de progres-
si va. 

Sista 

stoppet 

det är. ? 

Stor istappardag söndag den 
15:e augusti från kl l O och 
framåt! Det har stoppats fli
tigt den senaste tiden. Nu 
återstår 30 000 valkuvert (en
dast) och det är meningen att 
vi ska klämma dem på sön
dag. 

För den som inte har prö
vat på det, kan vi berätta att 
valkuvertistoppning är ett lätt 
och trevligt arbete som be
drivs under småprat med trev
liga medistappare - kom och 
gå som du vill under söndagen 
mellan l O och 24. Lokal: 
Vpks partilokal, Bredg. 28. 

På söndag eftermiddag 
skickar vi också utdelnings
patruller till Örkelljunga m. 
fl. platser. Du är välkommen 
till ett givande studiebesök i 
det skånska landskapet. En 
utdelning tar 4-5 . timmar. 
Kom som du är, ingen för
handsanmälan. 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 D 
222 20 LUND 

VILL DU JOBBA MED VECKOBLADEf? 
Inför den spännande hösten med val och allt finns det .många 

uppgifter för Veckobladet. En del av oss har blivit »Omplacera
de» och vi behöver därför ett antal nya redaktörer. J arbetsupp
gifterna ingilr bJ . a. sättning pil composer, layout, blidjakt och 
-framställning samt naturligtvis att hitta bra material om Lund. 

Varannan onsdag filr du räkna med att jobba en 4-5 timmar i 
ömsom stressiga, ömsom avkopplande moment. Du fh din ut
bildning av oss som gör tidningen idag. Är du intresserad, kon
takta Olle Teleman, te112 88 80. 
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Familjen Bommareos 
himmelska kaka 

En underbar kaka att baka till 
höstfesten, god med eller utan 
fyllning. 

Rör 150 g margarin med 2 1/2 
dl socker, tillsätt 2 ägg. Blanda 
5 dl mjöl, l 1/2 tsk bakpulver, 
20 malda sötmandlar och 5 bitter
mandlar. Rör ner blandningen i 
smeten tillsammans med 3 dl 
gräddfil. 

Vill man ha fyllning blir ka
kan godare men litet mer kom
plicerad att tillaga. Fyllning: 1.5 
dl farinsocker, 100 g malda nöt
ter, 2 msk vetemjöl, 2 rågade mak 
smält margarin, 1.5 msk kakao. 
Fyllningen blandas noga och läggs 
mellan två lager smet. Grädda ka
kan i smord, bröad form 50-60 
min i 17 5 grader. Godast om den 
får stå ett dygn. 

VPK i Lund 
& 

Veckobladet 
arrangerar 

HöSTFESTEN 83 
Med mer än tingeltangel, 

en riktig 
V ALHöSTFEST 

Folkets park, 4-S september 

VPK Lunds valbyrä pil Bo
tulfsplatesen har öppet var
dagar 11-20, lördagar 11- 17. 
Telefon: 13 81 65. 

VPK Lund har appellmöte 
på Botulfsplatsen vid val 
by r än l ö 14/8 k l 11.00. 

VPK Lund har appellmöte 
pil Milrtenstorget lö 14/8 
kl12.00. 

JSTOPPNJNG av valmaterial 
i kuvert : sö 15/8 kl 10-24 
pil parti lo kaJen, B redgatan 

B LASO R K EST E R N ,Spe in i ng 
pä appellmöten. Samling lö 
14/8 kl 10.45 pä valbydln, 
Botulfsplatsen. Endast gamla 
1 :a m aj-låtar. 

»LOPPOR » till höstfestens 
loppmarknad kan lämnas pä 
parti lo kaJen. F ör transport 
av större artiklar , kontakta 
Chris eller Rolf Nilsson, tel 
12 90 44. 

Kompol har möte mån den 
16/8 kl 19.30 på partilokalen 
B redgatan 28, Politisk fräga. 
100 · dagarsprogra m met. 

l 

samt 

Nästa veckas kontaktradaktör 
o J la Ta lem an, te l 12 88 80. 
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