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Fredagen den S november 

Nya pålagor 
På sitt senaste styrelsemöte 
beslöt Lunds Energiverk att 
höja nuvarande taxa på värme 
från 165 till 190 kronor per 
megawattimme från den förs
te november i år. 

Höjningen motiveras med att 
oljan blivit dyrare genom devalve
ringen. Följden blir nu att den 
värme som Energiverket säljer och 
distribuerar genom fjärrvärmenä
tet blir lS procent dyrare. Den 
kostnadsökningen drabbar fram
för allt dem som bor i flerfamiljs
hus, alltså till övervägande dellåg
och medelinkomsttagare, inte 
minst pensionärer. Det är grupper 
som redan har det svårt ekono
miskt och höga hyror. För dem 
blir det en ny höjning som kom
mer att kännas. 

Villorna kommer undan 
Däremot får de som har sin 

värmeförsäljning genom el inte 
någon kostnadsökning. Den vär
meformen är framför allt kon
centrerad till villor. 

Enligt Vpk bör kostnaden för 
den dyrare oljan fördelas mera 
rättvist och inte bara läg~s ut på 
fjärrvärmeabonnenterna. Aven de 
som bor i elvärmda villor borde 
vara med och dela på fördyringen. 

Läget är dock något kompli
cerat. Att direkt höja priset på el 
som går till uppvärmning är inte 
möjligt på grund av prisstoppet. 
Enligt regeringens beslut kan pris
höjning ske bara om det finns ett 
direkt samband mellan devalve
ring och fördyring. 

Överföring avslogs 
Enligt en rapport på samma 

styrelsemöte kommer elverket att 
ge ett överskott om sex miljoner 
under 1983 . Vpks representant 
föreslog att S ,S miljoner av det 
överskottet skulle tillföras värme
verket för att hålla värmetaxan 
nere till 17S kronor per MWh, en 
höjning på sex procent. Det skulle 
ge värmerverket tillräcklig in
komstförstärkning. 

Men såväl borgarna som SAP
representanten röstade mot försla
get. 

.----------1 l pressläggningsögonblicket 
meddelas att Lunds kommu

l nala fastighetsbolag ställt krav 
l på 35,35 kr per kvadratme
l ter och år. Det innebär för en 
l normaltrea en månli-dshöjning 

l 
av hyran på ca 240 kr. 
Hjälp! 

.._ _________ _ 

I dr~ts. kdrval är v~nstern splittrad sen socialdemokraterna gjort en parti· 
egozstzsk utbrytmng. Men KHF(vpk) hoppas ändå p4 samverkan efterdt. 

Lösnummerpris 1 kr 

Rösta 
i kårvalet! 

Då är det dags för kårval igen. l dagarna har valförsändelser 
kommit ut till alla studerande som är medlemmar i Lunds stu
dentkår. Därefter går det bra att poströsta fram· till den 15 no
vember - det är det enklaste sättet att rösta, bara att stoppa 
valsedeln i närmsta brevlåda. Röstning i vallokal sker den 15, 16 
och 17 november. 

Att hälla reda på alla föränd
ringar i kårpolitiken är svårt. Så 
även i år. I kårvalet ställer två 
nya partier upp, båda på »vänster
kanten». Det ena är »Radikala Stu
denten> som i år är ett socialdemo
kratiskt dominerat parti. Det and
ra är KHF(vpk) + Oberoende ra
dikaler. KHF står för Kommunis
tiska Högskoleförbundet. Obero
ende radikaler är en gruppering 
som vill arbeta för en radikal stu
derandepolitik utan partipolitiska 
bindningar. 

- Det nya partiet har alla för
utsättningar att bli starkt både 
utåt och inåt, säger Peter Fowelin, 
KHF-are och medlem i KHF +O
beroende radikaler. Vi kommer 
att bli ett av de två-tre största 
partierna i valet, kanske rentav 
störst. 

Den bedömningen delar Gud
run Gisladottir, Oberoende radi
kal i det nya partiet. 

- Det är ledsamt att det breda 
radikala kårpartiet Radikala Stu
denter (RS) inte kunde hålla ihop, 
säger hon. Orsaken var SSU-arnas 
bristande samarbetsvilja och snäva 
partiegoism. Nu blir det vi som får 
fortsätta arbetet för att bryta hö
gerdominansen inom Lunds stu
dentkår. 

Valkampa~ienförKHF +abe
beroende radikaler har, enligt Gud
run och Peter, till stor del gått ut 
på att förklara varför RS sprack 
och att informera om att nuva
rande »RS» inte representerar den 
bredd som det tidigare gjorde. 

- Men vi har viktiga politiska 
frågor att föra fram också, säger 
Gudrun Gisladottir. Att stoppa 
chockhöjningarna av hyrorna i AF 
Bostäder är oerhört viktigt. 

Peter F owelin betonar att man 
ser positivt på de aktioner som ge
nomförts av aktionsgrupper i bo
stadsområdena. 

- Aktionsgrupperna har ju 
~ort vad studentkåren hittills inte 
~ort, nämligen skapat opinion 

mot höjningen, menar han. Nu 
gäller det för studentkåren att gå 
vidare och kräva att staten stöder 
AF Bostäder. 

KHF + Oberoende radikaler 
lägger också stor vikt vid utbild
ningsfrågor. 

- Vi betonar att det är viktigt 
att motverka social snedrekryte
ring, att kritiskt tänkande och 
självständigt kunskapssökande 
måste vara ett mål och att korv
stoppning och snäv yrkesinrikt
ning ska motarbetas, säger Gud
run. Vi lägger också stor vikt vid 
arbetslivserfarenhet och könsmäs
sig jämställdhet. 

- I grund och botten gäller 
det att bryta högerdominansen i 
studeranderörelsen, först då kan 
vi ta itu med dessa frågor ordent
ligt, menar hon. 

Peter Fowelin instämmer . 
- Vi är mycket kritiska mot 

studentkårens agerande i dessa 
frågor. Vi hoppas också på ett 
samarbete med socialdemokrater
na i »Radikala Studenten> för att 
bryta högerdominansen. . 

- Men vi befarar att de gärna 
sätter sig i famnen på högerparti
erna om tillräckligt läckra stekar 
erbjuds från det hållet. 

De båda betonar hur viktigt 
det är att alla går och röstar. 

- Valdeltagandet är inte högre 
än 30 procent, säger Peter. Det 
visar att kårledningen misslyckats. 

-Samtidigt medför det låga 
valdeltagandet att varje röst verk
ligen har stor betydelse, påpekar 
Gudrun. Ett högt valdeltagande 
från vänstern kan betyda en vän
sterseger i kårvalet! 

Övriga partier i kårvalet är 
Femvak'D, teknologpartiet; Fris, 
det »studentfackliga» högerpartiet; 
Actus, ett allmänborgerligt parti; 
Moderata Studenter, mycket hö
gerinriktade; Bättre Tider, ett 
missnöjesparti. Rörta i kdrva/et -
din röst betyder mycket! 



Häromdagen bö~ade en utställ
ning på Konsthallen med titeln 
OFRED. Det är ett evigt tema, för 
människan har långt ifrån lärt sig 
att lösa sina problem utan våld. 
Ständigt påminns vi om krig och 
krigshot, långt borta och mindre 
långt borta. Inte här hemma slip
per vi heller våldet - alldeles bort
sett från faktiska överfall och an
nat florerar det perverst nog i nö
jessammanhang, videovåldet blir 
bara värre. 

Mänruskovärdigheten måste 
vara osårbar, och människavärdig
heten böJ:jar med frihet från fy
siskt övervåld. Det fysiska övervål
det är motbjudande i alla former. 
Än mer motbjudande är att se hur 
ohämmat diverse regimer tar till 
våld för att hålla sig kvar vid mak
ten. Det är ju absurt - en regim 
trots folket borde ju vara otänk
bar. Sådan hänsyn är t ex regimen 
i Guatemala fullständigt främman
de. Vi kan inte låta detta fort&ä 
utan att försöka göra någonting at 
det. Vi har hört representanter 
från Guatemala berätta om rege
ringssoldaternas framfart där. Vi 
har hört föreningen Uruguay re
dogöra för hur de politiska fångar
na där behandlas (redan det fak
tum att människor rangslas på po
litiska grunder är upprörande). 
Exemplen är tyvärr många fler, 
ett av de mest kända är väl avslö
jandet av hur amerikanerna be
handlade vietnamesiska fångar i 
Vietnam. 

Protestera mot våldet! Accep
tera in te krig! 

Våldet är alltid anormalt. Vi 
får aldrig låta våldet uppfattas 
som något som alltid maste fin
nas. Vi måste alltid reagera inför 
våldet med avsky. Både inför krig 
och folkmord lång bort - för att 
påverka världsopinionen och av
sätta de ansvariga regimerna -
och inför våldet om det kommer 
närmare - för att bevara en 
mänsklig attityd och inte låta oss 
degraderas till undermänsklig 
blodtörst eller ens tysta åskådare. 
VaJ:je enskild insats behövs fak
tiskt för att protestera - särskilt 
när man ser hur ofta, ja rutinmäs
sigt, tortyr och ståndrätter tillåts 
förekomma. 

Hur? Krig mot kriget är en 
omöjlighet, liksom våld mot vål
det, ändamålet helgar verkligen in
te medlen. När det gäller enskilda 
politiska fångar gör Amnesty en 
utmärkt fin insats, liksom olika 
exilföreningar för de länder det 
gäller. Mot regimerna som sådana 
måste vi protestera genom debat
ter, demonstrationer och noter till 
dessa länders representanter. 
Problemet är att det behövs en 
massiv insats för att protesterna 
ska synas, och som ett bidrag till 
en massiv protest är din medver
kan oumbärlig. 

VB-red 

Den bästa av världar 
jt 

Har ni sett vad som har hänt 
med torghandeln på Clemenstor
get? Nu kan man gå där och köpa 
gamla kläder och skor, emalje
rade kaffekannor från fyrtiotalet 
och spruckna såsskålar. För de 
som med mig alltid varit svaga för 
allsköns gammalt skräp är detta 
naturligtvis ett välkommet till
skott i livet. Nu slipper vi fara till 
Löddeköpinge och riskera att 
komma hem med en begagnad 
väghyvel och diverse onämnbara 
militärpersedlar. 

Handeln med begagnat har defi
nitivt skjutit fart, se på alla se
cond-handbutiker. Jag minns från 
min barndom att det kändes som 
en skam att gå i begagnade klä
der - mina barn tar det som en 
självklarhet att kolla vad som 
finns på Trollet. Återbruk, jo
visst, det är positivt. Men det 
här är också ett djupare tecken 
på det sig normaliserande sven
ska samhället. Festen är över, den 
nästan trettio år långa efterkrigs
boomen är oåterkalleligen slut. På 
sextiotalet inbillade man oss att 
den skulle pågå för evigt och nu 
står vi där lite yrvakna. Visserli
gen har vi läst i. skriftern~ om de 
kriser som var mbyggda 1 det ka
pitalistiska systemet, men verklig
heten visade ju så länge något 
annat. Vårt hörn av världen blir 
allt mindre av ett undantag, av 
en fristad från världsekonomi och 
Sverige blir allt mer likt andra län
der. Snart har vi tiggare och sko
putsare. 

Renhjärtat? 
Miljöpartiets agerande inför alla 

de interna kommunala valen är 
skickligt - med ett minimum av 
insatser har man i flera månader 
lyckats utså ett maximum av för
virring. Men det vittnar inte pre-

cis om någon speciellt oskulds
full och renhjärtad inställning. 
Det där med nya dimensioner och 
alternativ i politiken verkar lik
som ha fallit i bakgrunden. Sön
dra och härska ärl"u en gammal 
beprövad modell. andra sidan 
har jag svårt att instämma i de 
indignerade utrop om fräckhet 
och maktlystnad man kan höra 
t.o.m. från vpk:s garvade kom
munalpolitiker. Vpk-Lund har ju 
inte precis alltid uppträtt efter 
regelboken. 

Nv träd2årdsmästare 
Men miljöpartiets uttalande om 

hur man tänker rösta (gratulatio
ner till Skånskans lundaredaktion 
för ett fint scoop om nyheten!) 
visar rätt tydligt på bristerna i de
ras politiska verklighetsuppfatt
ning. Att lägga styrelsen för 
Lunds Arbetarinstitut i borgarnas 
händer är, ska vi säga, okänsligt. 
Och att låta borgarna (dvs fru 
Ryde) fortsätta med Konsthalls-

Typisk lundabo år 2000 

Val i Uruguay 
Uruguay är ett litet och avlägset land, en av världens många dik
taturer. Ändå blir vi ofta påminda om det just i Lund. Det beror 
på att vi har förmånen att hysa relativt många fördrivna repre
sentanter för den demokratiska oppositionen i landet, som här 
bedriver ett aktivt och mångsidigt opinionsarbete. VB vill bidra 
med en kort orientering om det förestående valet. 

Den 28 november blir det val i läget något annorlunda. Diktatu-
Uruguay. I november 1980 an ord- r~n ,har i någ~n ~å~, lyc~atsmed 
nades en folkomröstning om ett sm demokratJsermg mforvarlds-
författningsförslag. Trots allt bru- opinionen. Det är t ex mycket få 
talt undertryckande av folkets län~~r u tom Syerige s~m tar emot 
möjligheter att bilda opinion led politiska fl.yktmgar fran Uru.guay 
regimen ett rejält nederlag. Det J~St nu. An, m_er oroa!lde ar. att 
kunde i hög grad tolkas som en diktaturen pa sistone vag_at skarpa 
protest mot sju svåra år av dikta- förtrycket. Det tyder pa att den 
tur. bl a räknar med farre internatio

skendemokrati 
Ändå envisas diktaturen med 

att utåt visa sig demokratisk. Dels 
är det ett försök att förvirra den 
inhemska opmwnen, dels att 
komma oförtjänt lindrigt undan 
när den internationella opinionen 
granskar brott mot de mänskliga 
rättigheterna. I förra fallet lyckas 
motståndsrörelsen avslöja diktatu
ren via underjordisk press, flyg
blad osv. Men internationellt är 

nella påtryckningar. 

Demokrati eller diktatur 
Just nu förbereds nominerings

valen inom de tillåtna politiska 
partierna. Tre partier tillåts: de 
båda stora grupperingarna "blan
cos" och "colorados" och ett litet 
parti till. Omöjliga krav ställs för 
andra partiers deltagande. 

De tillåtna partierna ska ge
nom allmänna val utse sina före
trädare. Dessa blir kandidater till 

nämnden är taktiskt dåligt för 
konstlivet i Lund - borgarna har 
visat sig hjärtligt ointresserade av 
någon spännande utstälhringsverk
samhet - den som har gjort nå
got positivt i den nämnden är 
vpk:s Mats Nilsson. 

Bolmen- och kärnkraftspolitiken 
ska socialdemokraterna få hand 
om medan borgarna ska fä sköta 
skol- och byggfrågor. Ett förslag 
om att bocken ska sättas till träd
gårdsmästare lär ännu inte vara 
fårdigbehandlat, men det kommer 
nog. 
Skarnmens hus 

När man viker in på Råbygatan 
från Domushörnet ser man allde
les till höger några hus som står 
där med förspikade fönster och 
flagnande väggar. Det är de hus 
som för drygt tio år sen var före
mål för stor uppmärksamhet. Ett 
antal unga människor (som sen 
dess har gått de mest skilda vägar) 
satt där på taken och krävde ett 
allaktivitetshus. De tvingades na
turligtvis bort, kommunen som 
äger husen lät spika för fönstren 
och något aktivitetshus har vi al
drig fått se. Sen har husen fått stå 
där och förfalla. De borde vara 
skammens hus för Lunds kommu
nalpolitiker, men vad jag vet har 
ingen lyft ett finger för att göra 
nåt åt dem. »Valet är över och du 
förlorade» som det så träffande 
står på de anarkistiska affischer
na på stan. Snart kommer Lennart 
Ryde att låta välja om sig som fas
tighetskommunalråd och fastig
hetschefen Linder få fritt fram att 
fortsätta med den systematiska 
vanvården av kommunens hus. 
Jan Mårtensson kommer att fort
sätta med att tala om för oss hur 
bra det är med en låg kommunal
skatt och vilken glädje det är att 
ha dåliga skolor och sakna dag
hemsplats i stället för att kasta ut 
pengar på den luxuösa offentliga 
sektorn. Sån tur vi har som lever 
i Lund. Det är väl nästan den bäs
ta av alla tänkbara världar? 

Lucifer 

fOrsöker tona ner valets betydelse 
men det står redan klart att det, 
oberoende av parti, står mellan 
demokrati och diktatur. Breda 
fronten (kristdemokrater, social
demokrater, liberaler, kommunis
ter) är olaglig och arbetar under 
jorden men har ändå lyckats få in 
representanter i de tillåtna partier
na. 

Man försöker från bl a Sverige 
att hjälpa motståndsrörelsen och 
de demokratiska krafterna i Uru, 
guay att bilda opinion genom att 
på speciella vägar uppmana män
niskorna att delta i valet och rö
sta på de demokratiska alterna
tiven. Summan av alla demokrati
ska röster plus fångarnas, de 
landsflyktigas och de u testängdas 
viljor uttrycker, oavsett parti, ett 
NEJ till diktaturen. 
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Birger Rehn fyller 50 är. Han är gam_mal el~~triker och känd 
socialdemokrat. Sen 197 6 är han helttdsanstalld som kommu
nalråd. Birger är ledamot i fullmäktige, vi~~ ordförande-~ kom
munstyrelsen vice ordförande i byggnadsnamnden, ordforande 
i HSB Melle;sta Skäne, ledamot av utskrivningsnämn~en f~r 
länet, ledamot i övervakningsnämnden med mera. Brrger ar 
lundabo i tredje generationen. 

Vad vill du framhäva som 
grunden för Lunds tillväxt? 

Lund har vuxit enorm t. F örs ta de
len av 1800-talet fanns här 6 000' 
invånare, andra hälften var det 
13 000 och vid sekelskiftet 16 000 
invånare. Fram till 40-talet rym
des tillväx ten i stadskärnan, där
efter började man bygga utanför. 
Den riktigt stora utbyggnaden 
kom på 50-, 60- och 70-talen. 
Grunden för tillväxten, det som 
gett arbetstillfållen och skattekro
nor, har varit utbyggnaden av uni
versitetet och lasarettet. J ag tyck
er att man ska fortsätta dey~ här 
utbyggnaden. 

Och nu växer arbetslösheten. 

Ja det är ett fantastiskt problem! 
E~ undersökning bland arbetslösa 
på Chryslerfabriken i USA på 40-
talet visade att de arbetslösa fick 
hjärtfel och ibland dog. En eng
elsk undersökning har visat att 
just 20-åringar är \ ~nsligast fö~ fy
siska åkommor. toorutom fysiska 
skador kan arbetslösheten ge dålig 
självaktning och nedstäm_d~et. 
Det är farliga känslor. Om VI mte 
gör någonting får vi flermiljonsbe
iopp på den sociala sidan, dar ut
gifterna har ökat. Till detta kom
mer att antalet socialbidrag ökar 
när människor blir utförsäkrade 
från arbetslöshetskassan. 

Lunds kommun anslär nu mer 
pengar till PON (personal- och ?r
ganisationsnämn~en) _som P?rtw
nerar ut till de olika forvaltnmgar
·na som ska anställa praktikanter 
eller skapa arbeten till arbetslösa. 

Vad är viktigast att göra? 

I ett större perspektiv är det allra 
viktigaste att vi får igång investe
ringarna, att vi ökar bostadsbyg
gandet och att vi bygger ut den 
offentliga sektorn. Vi har behoven 
och det ger jobb. Under borg_arnas 
sex år sjönk industriinvestermgar
na med 36%. Ser man enbart på 
bygginvesteringarna sjönk de med 
över 50%. 

Tänk du, på den tiden när vi 
byggde l 00. 000 lägenheter on:! 
året i Svenge och dubbelt sa 
många industribyggnader som 
idag och skolan och sjukvården 
växte till, då hade vi en byggmate
rialindustri i landet som klarade 
det här helt och hållet utan att 
importera! Idag importerar vi 
byggmaterial till det lilla vi byg
ger. Byggandet måste öka o~h v~ 
ska själva leverera det matenal v1 
behöver. 

Vad stimulerar sådana inves
teringar? 

Det är viktigt att företagarna kän
ner tillit till politikerna. Det är av
görande för tryggheten .?ch lus!en 
att investera samhällsnyttigt. 
Trots att företagarna själva är bor
gare är jag övertygad om att en so
cialdemokratisk regering passar 
dem bättre än den gamla borgerli
ga. J ag ser på erfarenhet~n. De 
borgerliga regerin~rna .. ~k1ck!ide 
över mer pengar till narmgslivet 
än vad vi någonsin har gjort. Tro t~ 
det fick vi en så kraftig nedgång 1 
investeringarna, medan speku~a
tionsaffårerna och de snabba klip-
pen blomstrade. . 

Jag är övertygad om att VI nu 
får se att investeringarna ökar 
igen. stabiliteten i regeringen är 
nu pålitligare. 

Du poängterar tillväxtens be
tydelse för sysselsättningen. 
Vissa andra vill hejda tillväx
ten och mer satsa på manuella 
metoder. 

Jag menar att tillväxten är nöd
vändig både för att vi behöver en 
ökad produktion och en ökad 
sysselsättning. Vi ska dels _för~ya 
det som är gammalt och forslitet 
- bostäder, industribyggnader, 
forvaltningsbyggnader och maski
ner och dels ska vi tillverka mer. 
Jag håller med om att. vi ibland 
använder mer varor an VI behover. 
Det kanske vi inte .ska göra. Men 
vi behöver exportera mer för att 
förbättra vår bytesbalans. Vi har 
en utbildningsnivå och ett kun
nande i Iandet som gör våra varor 
och tjänster konkurrenskraftiga 
utåt. Det är på detta vi bygger 
vårt välstånd. 

Och när maskiner och rationel
la metoder befriar människor från 
slitsam t kroppsarbete är det något 
gott och ska komma alla. till d~!. 
Enskilda människor ska mte slas 
ut och bli arbetslösa och vinsterna 
därav ska inte stanna hos företags
ägaren. Det ökade utrymmet kan 
vi använda till att förkorta arbets
tiden för alla och till att satsa mer 
på samhällsservicen som alla har 
glädje av. Vi behö:<er fler tjänste~ 
inom den offenthga sektorn. V1 
behöver bygga ut barnomsorgen 
och kollektivtrafiken. Sjukvård 
och undervisning är andra områ
den där förstärkta personella re
surser är meningsfulla. 

''Alla"-tanken går igen också i 
din syn på bostäder och på 
bevarandet av gamla hus. 

J a alla typer av boende - hyres
rätt bostadsrätt eller äganderätt 
ska' kontrolleras av Bostadsför
medlingen och ingen ska_ tjäna 
pengar när han eller hon lamnar 
sin bostad. 

Den som vill bygga en villa får 
statliga subventioner - stora lån 
till förmånlig ränta och ränteav
drag i deklarationen. J ag _r:nenar 
att det är rätt. Däremot ar det 
helt tokigt att ägaren efter 14-15 
år fritt kan sälja villan och gora Slg 
en förmögenhet! Samhället har 
möjliggjort byggandet och vinst.en 
och det är samhället, Bostadsfor
medlingen som ska ha ~lian .?ch 
den som bott där ska mte tJana 
ett dugg på det! Det här kräver en 
lagändring på riksplanet. . 

Möjligheterna till att bo 1 de 
gamla kulturh~:~~en ~ Lu'!d ska_i.~te 
principiellt skilJa s1~ _fra_n moJli!;
heterna till att bo 1 ovnga hosta
der. Moderaterna hade i våras ett 
forslag som gick ut på att kommu· 
nen skulle underlätta för den som 
hade råd att rusta upp centralt be-

!ägna lägenheter att göra det och 
att därmed skaffa sig bostadsrätt. 
Då skulle vi få höginkomsttagare i 
centrala stan, medan arbetare och 
låg- och mellaninkomst~agare ~a~a 
skulle få gå förbi och titta. V1 vill 
att alla ska ta kostnaderna och att 
bostäderna erbjuds efter det kö
system Bostadsförmedlingen .. har, 
där man prövar förtur efter gangse 
skäl. 

Den som vill kosta på och bo i 
hus med jord att påta i _ska kun~a 
göra det och den som 1stallet vill 
betala för servicen i ett hyreshus 
ska kunna göra det. Och regler 
och skatter ska utformas så att 
kostnaderna blir lika för järn for
bar standard. 

Hur tror du att det nya Miljö 
partiet kommer att påverka 
ar bet et i fullmäktige? 

Det blir svårt för de har ingen som 
helst ideologi! Tag till exempel ett 
stadsplaneärende! · Hela ärende
,gången fram till kommunstyrel
sens yttrande kan ta ett helt år. 
När det sen ska upp i fullmäktige 
har borgarna en ståndpunkt och 
socialdemokrater och V pk har en. 
I fullmäktige kan nu Miljöpartiet 
oförutsägbart ändra ma)o~iteten 
och då ska hela ärendet ga tillbaka 
igen. Tänk vad det kommer att 
kosta! 

Miljöpartiet lanserar sig som 
ett snövitt alternativ till oss andra. 
Det har ett löjets skimmer när 
man ser deras iver att få poster i 
nämnderna utöver vad rösteande
len berättigar till. 

Vad tror du om riktningen på 
politiken? 
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ljugarbänken 
nal rAdsparaden har vi frllgat fem l stället för den vanliga kommu- K ta·. d sel 
Iiemia lundabor: Vad ska vi göra 
för att fl! fart pli Lund igen? 

[j 

~f. kavaj 
SAPs styrelse 

- Sttlppl Som socialdemokrat 
yttrar jag m ig inte! DA fAr jag pli 
huden av Ove Persson. 

[j 
\if 

Birger Rehn 
oppositionsrAd 

- Ett förtroendefullt samarbe
te med det privata näringslivet. 
Och redaktörn, ta inte sA hArt pli 
det där med "opposition"! 

Birger Rehn 
HsB-ordförande 

- Bygg hundratusen nya lä
genheter! Hyrorna? Ja, det blir väl 
alltid nllgon rlld. 

Birger Rehn 
Byggnadsnämnden 

- Riv hundratusen gamla ... 
nej förlllt. Men vi behöver luft och 
ljus! 

Birger Rehn 
privatman 

-Det skiter väl jag Lund! 
Jag bor i Dalby numera. 

Bifogade brev sändes av Ulf Nymark med anledning av en in
bjudan från landstinget till landstingets ledamöter att delta i 
en middag P.å landstingets personalmatsal. Hur det hela avlöp
te? Ulf beviljades »dispens» från kavajkravet. Och något knyt
kalas blev det inte. 

Kära landstinget! 

Tack för din inbjudan till middag den 25 oktober. Det gladde inig 
mycket att du kommit ihåg mej också. Jag förstår ju att du vill fira 
att det har blivit en ny majoritet. Det måste ju ha varit ganska besvär
ligt för dej, landstinget, att ha borgarna som herre i huset så länge. 
Och lite snåla har de ju varit också, de ville ju skära ner på dej . Sån't 
gör ju ont, det förstår jag nog. Du har inte haft det så lätt, du, lands
tinget. 

Men det ska bli trevligt med en middag. Jag antar att du menar att 
fixar något enkelt käk, bräckkorv med bruna bönor till exempel, och 
så pröjsar vi var och en sin del. Man mås te ju spara med skattebetal
arnas pengar, och några tusenlappar hit och några dit på middagar här 
och där gör ju en hel del klöver. Eller du landstinget, varfOr inte ta och 
ordna med knytkalas. Jag kan joxa ihop en bigos, det är ganska gott. 
Och så kul det ska bli att pröva på Stig F Hanssons egenhändigt till
lagade köttbullar. Vad tror du Swartling kommer med i så fall? Kanske 
en Chili con carne? Nej, snarare en nordamerikansk kycklingsallad! 

Hur som helst ska det bli angenämt att häva en bayer eller tvä till
sammans med dina vänner, du landstinget. Jag tror inte alls att de 
är så långtråkiga som man kan tro av en del anföranden i talarstolen 
på landstingsmötena. Eller det kanske inte ska vara bayerskt? Du kan
ske inte tycker att det är fint nog? 

Apropå fmt nog, ja. Det är en sak som bekymrar mej lite grann. 
»Klädsel kavaj>> skriver du på din inbjudan. Först tyckte jag att det var 
en jättekäck ide med kavaj. Det skulle ju vara trevligt, tyckte jag, att 
träffa ledamöterna lite mera informellt klädda . Det skulle i såfall inte 
bli lika tillknäppt som på landstingsmötena. Och någon gammal kavaj 
som används på maskerad eller så trodde jag mej nog kunna låna. Men 
så komplicerades det hela för mej , när en granne från den bildade me
delklassen (den delen med piano) kom in och berättade att »kavaj» 
inte betydde att man bara skulle ha kavaj, utan förväntades ha byxor 
och sån' t också. Att det så att säja skulle bli lite stil på det hela. Då 
rök ju den möjligheten för mej att låna någon gammal kavaj . 

Sen blev jag väldigt ledsen, du landstinget. När du skriver så, så 
tror jag att du inte gillar mina skjortor som jag har haft på våra m ö
ten. Den där vita med blå ränder kanske inte är så vass, men den har 
kostat en massa stålar. Och den där andra, du vet, den i vinröd man
chester är jag själv ganska förtjust i. Den liknar nästan en kavaj , tyck
er jag.Faster Elin i Bottnaryd du vet , sa ingenting om den när jag 
hade den på hennes 60-årskalas. Och hon är ju lite petig och små
förnäm av sej. 

Så nu vet jag inte hur jag skall göra med middagen. Jag förstår att 
du blir purken om jag kommer utan kavaj , men skulle det inte kunna 
gå ändå? Eller du landstinget, skulle vi kunna göra som så här: jag 
har det lite knacki)?;t ställt just nu men om du lånar mej pengar till 
en kavaj så kan jag komma på middagen. Du får igen pengarna· xram
åt jul, jag räknar med att få tillbaka en hacka på skatten. Du får be
stämma vilket som är bäst: att komma utan kavaj eller att du lånar 
mej pengar till en. Och om du tycker att det går bra utan kavaj, så 
skall jag lova dej att jag skall vara hel och ren och vara fräsch under 
armarna, så du inte behöver skämmas för mej. 

Hur som helst, du landstinget, du skall ha tack för din inbjudan, 
jag hoppas du kan fixa till det så jag kan komma på din tillställ
ning. 

Hälsa så mycket till Greta och ungarna! 

Många Hälsningar 
Ulf 

Möte om situationen i 
Palestina 

Lördagen den 13 no vem ber kl 
10.30 på cirkelrum 3, stadsbibl. 

Gert Andersson, Palestinagruppen 
i Lund, inleder om situationen i 
Mellanöstern. 
Ann-Sofie Arvidsson berättar om 
sin vistelse i flyktingläger i Södra 
Libanon. 
Arr.: Vpk Skånes internationella 
utskott. 

STADSDELSGRUPP CENTRUM: 
Debatten om tredje vägen fortsät· 
ter. Eva W Inleder om demokrati 
och socialism to den 11/11 kl 19 
pli partilokalen (obs dagen) . Väl· 
komna. 
K V INNOCENTRUM: besluts· och 
planeringsmöte ons 10/11 kl 19, 
studiecirkelru m 3 stadsbibl. 
BLASORKESTERN : repeterar sö 
7/11 kl 19 pil Palaestra. Ta med 
alla noter. 
BLASORKESTERN : obsl interna
tet flyttat till helgen den 2 7/11-
28/11 . Anmäl dig till Bengt, Pelle 
eller Olle. 
VPK l F: träningen inställd l ö 6/11 
p.g.a. helg. 
KU KVINNOGRUPP : mll 8/11 kl 
19, BJidvädersv 6G. 
KU SKOLGRUPP: to 11/11 kl 
K L) -lokalen. 

K U-Lund startar studiecirkel i 
arbetsplatsfrllgor. Start : Snarast. 
Gratis. 
Anmälan: Lars Jacobsen pli K U
Lunds exp dagtid 046/123123 
eller hemma, kvällstid 046/11 
46 88. 

K U-Lund startar marxistiska 
grundcirklar. Start : Snarast. Gra
tis! 
Anmälan: Lars Jacobsen pli KU· 
Lunds expedition, dagtid 046/ 
123123 eller Myttil Peter kvälls-

tid 046/ 12 07 85 

Kompol har möte den 8 nov kl 
19.30 pil partiloka len, Bredg 28. 
Po litisk frllga: Lunds kommuns 
budget. 

REDAKTIONSUTSKOTT: 
Kristina Lanthen, Finn Hagberg 
och Gunnar Sandin. 
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