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Ny bokhandel 
i Lund 
På lördag (5/2) får Lund en ny bokhandel. Då öppnar nämligen 
Bokhörnan, en liten bokhandel på hörnet Östra Vallgatan/Östra 
Mårtensgatan, mittemot Spyken alltså. Bokhörnan är efterföl
jare till det gamla Bokcafet , som gick i konkurs för ett år sedan, 
men B'okhörnan har delvis andra och delvis blygsammare ambi
tioner, men strävar annars också efter att hålla udda kvalitets
litteratur från de mindre bokförlagen tillgänglig . 

Bokhörnans lokal är inte stor, 
men den har ett kanonläge. Ingen 
som närmar sig Lund från Dalby
hållet kan undgå att se skyltfönst
ret och alla vet ju var Spyken lig
ger, så det är lätt att hitta dit . 

Bokhandelns inriktning blir 
främ st kultur och samhällsfrågor, 
men också skönlitteratur. Man 
har som målsättning att ha inne 
samtliga böcker från förlag som 
Arbetarkultur, Arkiv, Barrikaden, 
Bokomotiv, Korpen, Ordfront, 
Röda · Bokförlaget, Zenit, A-Z, 
men också många andra. »Vi 

ska· ha det som inte Gleerups 
och Akademibokhandeln kan 
eller vill erbjuda» säger Bern t 
Kennerström som arbetar på 
Bokhörnan. »Vi kommer ock
så att ha landets förmodligen 
största sortering av kvalificerade 
kulturtidskrifter. Bl. a. Arkiv, 
Zenit och K vinnovetenskaplig 
Tidskrift, som vi ju har i huset. 
Mänga andra kan vara svåra att 
få tag i på annat håll.» 

Kurslitteratur som sådan tän
ker man däremot inte erbjuda. 
Dock kan inriktningen på kultur 
och samhällsfrågor göra att en del 
kurslitteratur finns där ändå. 

Ett särskilt rabattkort har man 
också hittat på, det kallas »BOK
STÖDET» och kostar 100 kronor. 
Det berättigar till l 0% rabatt un
der ett är, och omfattar både 
böcker och tidskrifter. , 

Ännu så länge finns ingen 
eller mycket litet skönlitteratur. 
Den som finns är de s. k. billiga 
pocketserierna, En Bok För Alla, 

Månpocket med flera. I april kom 
mer Bokhörnan dock att utvidga 
med en barnboksavdelning och 
om försäljningen går bra kommer 
man i höst att börja med utländs
ka böcker, till en början mest eng
elska. Kanske några utländ ska tid
skrifter också ... 

Det är Arkiv och Zenit som 
driver Bokhörnan. De har fått 
hjälp med en del ekonomiska ga
rantier av Smålands nation. Dess
utom har man fått moralisk och 
ekonomisk hjälp av den själv
ständiga Kulturföreningen Bokca-

fets Vänner, som bildades när 
gamla bokcafet gick omkull. 

Förutom Bernt jobbar också 
Jan Nilsson och Mia Persson med 
Bokhörnan , dessutom sköter Bo 
Rothstein reklam och presskon
takter. Det är bara det att dessa 
fyra har andra »riktiga» jobb ock
så, arbetet på Bokhörnan b).ir till 
stor del frivilligt och ideellt. Där
för är den som vill hjälpa till väl
kommen att höra av .sig. Öppet 
har man må-fre 12-18 och !ö 10-
13, telefonnumret är 15 76 76. 

~HORNANI 
~ 

Lösnummerpris l :50 

Vpk Lunds årsmöte: 
Satsa på det utomparla-
mentariska arbetet 
"Det utomparlamentariska engagemanget profilerar oss i förhål
lande till socialdemokraterna och miljöpartiet. inte minst i ti
der av politikerförakt och smygande apati", 

skriver VPK Lunds styrelse i den 
verksamhetsplan som ligger till 

. ~und för arbetet 1983 och som 
arsmötet antog i helgen. 

Vid årsmutets början, kl nio 
på lördagen, blickade presidiet u t 
över en inte allt för stor skara 
mötesdeltagare. Vpk:arna ström
made dock till efterhand och dis
kussionerna blev livliga. 

Den avgående styrelsen presen
terade en väl genomarbetad och 
realistisk verksamhetsplan för det 
nya året . Stor vikt läggs vid det 
utomparlamentariska arbetet efter 
förra årets satsning på valet. Ar
betslösheten är en viktig fråga 
som måste ägnas uppmärksamhet. 

Att Vpk-Lund måste skära i 
ombudsmannatjänsten har upp
märksammats av den övriga lunda
pressen. Tyvärr är detta nödvän
digt i det kärva ekonomiska läget. 
Mötet diskuterade också vad detta 
kommer att innebära av ökade 
krav på medlemmarna. 

En satsning på tidningsarbetet 
är också nödvändig. Både Ny Dag, 
som fått en ny utformning, och 
Veckobladet har minskat i försälj
ning. 

Vpk-Lunds styrelse kommer 
under 1983 att ha följande sam-

mansättning: 
Kassör: Göran Persson. övriga or
dinarie Eva Almquist, Lars Bengt
son, Lisbeth Dahlin, Monika Erik
son, David Kallds, Brita Lindberg, 
Elisabeth Strömberg och Eva 
Wällstedt. Än sa länge finns bara 
en suppleant, Sign Britt Center
fjäll. Till övervägande delen nya 
namn och som synes har kvinnor
na tagit över i Vpk-Lund. 

Mötet antog ett antal uttalan
den bl a om att stoppa upparbet
ningen av svenskt atomavfali, och 
om alternativ till socialdemokra
ternas hjälpprogram å t kap i talis
terna pa de vanliga löntagarnas 
bekostnad. Man stöder också pla
nerna på det musikhus i Lund, 
som presenterades i förra VB. Års
mötet uttalade sitt stöd för Ak
tion Bolivia som är ett solidari
tetsarbete för återuppbyggnad av 
ett demokratiskt Bolivia efter 
många års militärt vanstyre. På 
mötet samlades 870 :- in för hjäl
pen till Bolivia. 

Traditionelit hölls på lÖrdags
kvällen en årsfest som var en myc
ket trevlig tillställning med bl a 
fransk meny. VB återkommer 
senare med recept. 

Lars Nilsson 

Vem planerar Lund? 
I sista VB förra året beskrev vi hur ett stort bostadsområde i 
Lund helt kan kullkastas av överoptimistiska ideer om en:for.sk

' ar by - det gäller Pålsjö ängar norr om Sparta . 

Tro nu inte att det är plan
erarna i Lunds kommun som 
gör upp de nya planerna - nej nu 
är det fråga om planering på en 
helt annan nivå. För att utreda 
hur en forskarby kan ta sig ut 
har länsstyrelsen vänt sig till 
Skänska Cement (!) som i sin tur 
anlitat ett arkitektkontor i Lund , 
Anshelmgruppen. Där har man 
gjort delskisser, som sedan kom
munens generalplanearkitekt mer 
eller mindre tvingats ställa sarn
man till nya alternativ för Pål
sjöområdet. Ett alternativ helt 
utan bostäder, ett med några få 
forskarlägenheter och ett med ett 
bantat bostadsområde i mitten. 



\tl~ Raka besked 

Strömbergs
skolan 
Det är nu mer än tre veckor 'eda n 
vårterminen började för bl. a. e
leverna på Strömbergsskolan. De 
hade att gå tillbaka till en >kola 
som vad det gäller mat. eymnas: 
tikutrymmen, elevutrymn1en och 
brandutrymmen på intet sa tt mot
svarar minsta godtagbara stan-
dard. · 

Eleverna på Spyken och även 
personalen har helt riktigt protes
terat mot detta . När protesterna 
var som starkast försökte skolsty
relsens ordförande, Nils-Arne An
dersson (c) , göra sig till skolan > 
hjälte genom att lova att arbeta 
för Spyken. 

Vad Nils-Arne inte sa är att 
~an och hans borgerliga kolleger 
ar ansvanga för det kaos som 
plågar gymnasieskolan i allmänhet 
och Spyken i Lund i synnerhet. 
Genom att inte planera för 16-års
p~ckel och arbetslöshet har man 
mJSSat statsbidrag till en ny gym -· 
oasteskolas byggnader och dessu
tom lyckats orsaka en dålig stu
dtesoctal miljö för lärare och ele
vet i Lund. På fem år har man i 
det närmaste fördubblat antalet 
gymnasieelever i Lund med bara 
vissa mindre tillbyggnader till 
Lut?-ds tre statskommunala gym
nasteskolor. Det är idag trots till
byggnad fortfarande trångt på Ka
tedralskolan. 

Man har inte heller från de 
bor~erligas sida tillstyrk\ några 
projektenngspengar för en ut
byggnad av Spyken, så att proble
Men kan lösas! 

Vi anser att Spykens lokalpro
blem måste lösas snarast. Gym
nastikutrymmen måste byggas 
ordentliga matsalar måste ordna~ 
snarast. Ingen ny gymnasieskola 
kan förväntas bli klar innan 1990-
talet .. Därför måste Spykens rädd
rung }n te bara som byggnad utan 
ocksa som »effektiV>> skola bli en 
förstahandsuppgift . 

KU kommer att göra sitt för 
att åstadkomma detta. Vi hoppas 
att övriga elever och personalen 
m te ger upp utan fortsätter att 
göra sina röster hörda. Det finns 
många sätt a~t l'åvisa hur omöjlig 
s~tuatwnen ar tdag; yrkesinspek
tion, brandövningar ... 

Om patriarkatet 

Nytt möte tisdagen den 8/2 kl 
19.30, ~å Vpk:s partilokal för dig 
som ar mtres ~erad av en fördjupad 
och konkretiserad diskussion om 
patri~kat~t. Yi kommer att utgå 
fr, n fredJe Vagen materialet (det 
finns på Vpks partiexpedition) 
~gna ~tudier och erfarenheter: 
Amnet kommer att tas upp på 
Söndagsskolan i mars. Välkomna! 
PS. Bred~(. 28. Kvinnor i V pk 

Lunds Tekniska Högskola finns 
inte, annat än som ett brevhuvud 
och som en dröm i vissa teknolog
kretsar där man känner sig 
underlägsen kamraterna från 
Chalmers och KTH när man träf
fas för att dricka öl och se på Kal
le Anka. Tekniska fakulteten vid 
Lunds Universitet existerar däre
mot och jag är övertygad om att 
den är utomordentligt tekniskt 
och vetenskapligt framstående. 
Det är säkert bara de där missunn
samma typerna uppe i Stockholm 
som har hindrat att den dränkts i 
Nobelpris och andra utmärkelser. 

God handbollsspelare 
Vanligt omdöme verkar dock 

vara något av en bristvara i för
samlingen, det är den reflexion 
man gör när man läser att den ut
sett landshövding Nils Hörjel t ill 
årets hedersdoktor. Nu ska man 
ju inte göra sig några illusioner om 
vad man har hedersdoktorer till 
~e används ofta som smörjning 
for levererade eller förväntade 
tjänster. Pengar har ju universite
ten inte så gott om men litet aka
demisk fest och prestige kan man 
ju alltid bjuda på. Men i det här 
fallet är väl ändå rövslickeriet 
litet väl tydligt. Jag har inget spe
etelit emot Nils Hörjel ; han lär ha 
vant en god handbollsspelare i Y
stad, men hans insatser i Lund är 
rätt måttliga. Dvs. såvitt det inte 
handlar om den s. k . forskarby 
som borgarna vill placera på PåJ
sjö ängar och som länsstyrelsen på 
ett litet mystiskt sätt har engage
rat sig i. Vi får nog höra mera om 
detta skulle jag tro. 

Har vi råd med barn? 
Det talas i dag en del om san

hällels barnfientlighet, om bristen 
på mtresse för hur barnen har det 
och hur klämda barn är i samhälls
utvecklingen. Men fortfarande be
traktas vi barnfamiljer som en 
sorts parasiter för att vi vill ha 
rimliga offentliga insatser i form 
av daghem. Borgarna i Lund fort
sätter att tycka att det är helt OK 
att något tusental av våra barn ska 
stå i barnomsorgskön. När vi sen 
komm_er in får vi betala några av 
de hafttgaste taxorna i landet. 
Snart får vi väl höra vad våra barn 
kostar per år när de går i skolan 
också, för att inte tala om vilka 
kostnader de drar på samhället 
när de ska göra värnplikt eller fö
da nya barn som sen ska ha barn
omsorg. 

l fullmäktigedebatten härom 
tors.ian hade Sven-Bertil' Persson 
(:-:Pk) en del att säga om borgarilas 
s~tt a~t resonera, deras fixering 
Vid faretagsekonomiska resone
mang och deras likgiltighet för 
hur barnen faktiskt har det. Det 
var ett mjukt och fint inlägg från 
en som vet vad han talar om och 
han avslutade lika försynt med att 
säga att han fruktade att Lars 
Bergvall (c), de borgerligas huvud
talesman, helt enkelt skiter i hur 
barnen har det. 

En framtidsman 
Lars Bergvall, den kände lant

j~nkaren från Tygelsjö, som otro
ltgt nog påstås vara socialt engage· 

· rad, gick upp och höll följande an
förande som här återges i.sin hel
het: »J ag vill - med ordförandes 
tillåtelse - säga att ,i ag skiter i vad, 

kommunisterna tycker om barn
omsorgen.» Jo , det har man väl 
länge anat, men det var värdefullt 
att man fick det bekräftat. Det är 
ju inte så inne längre med de där 
resonerande och halvhjärtade ty
perna, det ska ju vara mer av raka 
besked nu ~ör tiden, ungefar som 
på kaserngardarna. J ag tror att 
Bergvall kommer att gå långt med 
sttt v111nande sätt och jag kommer 
att fo!Ja hans fortsatta karriär 
med särskild uppmärksamhet . 

Talande tystnad 
!'!u måste vi snart säga några 

sanmogens ord om miljöpartiets 
~gerande säger en del hetsporrar 
1 V pk _Lun~ och drar några exem
pel. Lttet ligger det i det. Som i 
de.batten om barnomsorgen, den 
fra~a som under hela sjuttiotalet 
vartt en av de mest genomlysta i 
Lund och som ingen politisk 
gruppe~ing har kunnat undgå att 
btlda stg en uppfattning om. Vad 
gör då miljöpartiet i fullmäktige
debatten? J o, de går upp och för
klarar att de ännu inte är beredd{ 
att ta ställning i denna fråga och 
därför avstår från att delta i dis
kussion och omröstning. Det är 
svagt, och Andre de Richeliens 
förklaring i en insändare i Arbetet 
~eker inte .. Det är i dag miljöpar
tt~t st tt~r '· fullmäktige, i viktiga 
fragor forvantas ett parti ta ställ
ning och gillar man inte andras 
förslag får man lägga fram egna. 

In från kylan 
Nog __ är det ~ä! litet tidigt att 

uttala stg om fo!Jderna av miljö
parhets uppträdande i Lunds 
kommunalpolitik. Bussresenärer
na i_ Lund, Dalby , Genarp och Ve
berod kommer t. ex . slippa att stå 
och frysa utan ska få uppvärmda 
väntsalar vilket borgarna var e
mot. Där hjälpte miljöpartiet till 
och uttalade dess u tom nagra klo
ka ord om kommande järnvägstra
fik. Jag tycker alltså att de är en 
tillgång, åtminstone jämfört med 
d_e'?- borge~liga majoritet vi hade 
ttdtgare. Vtssa elementära anstän
dighetsfrågor som tidigare stoppa
des av den borgerliga väggen kan 
nu klaras av. Jag väntar med ytter
ligare omdömen, men återkom
mer och kommer då, som alltid 
att vara sträng men rättvis. ' 

Luczfer 

Häftiga 
musslor 
- Trevlig årsfest, tycker jag. 
- Vtsst, välorganiserad och 
svängig, häftiga musslor. 
- Intressant mslag det dar nar 
Tapio Salonen och Rolf Nilson 
lottade u t ett hundratal ex av 
Mao-tse-tungs militärpolitiska 
skrifter. 
- Har månne vpk-Lund över
givit den fredliga vägen till so
cialismen? 
- Knappast, men Rolf lär ha 
börjat tänka om efter några 
allvarliga bakslag i fullmäktig e. 
- Och Tapto lär visst planera 
en studiecirkel i ämnet. Hans 
förfader ska förresten ha del
tagit i finska rytteriet under 
Gustav den Il Adolfs befrielse
krig i norra Tyskland. 
- Det låter manligt, men pä 
vpk:s arsmöte var det minsann 
kvinnorna som dominerade: 
Kvinnliga ordföranden. sju 
kvmnor av tio möjliga i den 
nya styrelsen osv. 
- Hur var mötet annars? 
- Kort och optimistiskt och 
omröstningar ungefar som 
handbollsresultat: 12-12, 13-13 
och 25-18 var några voteringar 
Jag mmns. 
- Splittring? 
- Nej, det rörde sig om enk-
lare frägor. Man höU angan 
uppe lite. 
- Jaha, då är det väl bara att 
spotta i vingarna och börja 
jobba så att fjädrarna yr. 
- Just så . ' 

forts. fr. s. l 
- Det anmärkningsvärda är att 

det inte är kommunens politiskt 
valda planeringsorgan som gett 
detta uppdrag, säger Thomas 
Schlyter, Vpks representant i 
byggnadsnämnden. I stället sätts 
det kommunala planmonopolet 
ur spel, när länsstyrelsen låter pri
vata exploatörer köra över kom
munens egna planerare för en ide 
som av allt att döma saknar verk
lighetsförankring. Ty vad är det 
för intressen som trycker på? 

- Förutom länsstyrelsens ide
er om ett Lunds eget Silicon Val
ley (ett område nära Los Angeles 
fullt av högteknologiska utveck
lingsföretag i elektronikbransch
en) vill både Gambro och Draco 
bygga ut. Dessutom vill ett stort 
elektrotekniskt stockholmsföre
tag ~a mark för tillverkningsin
dustil omedelbart intill E-huset 
vid L TH. Ska professorerna ex !ra
knäcka på rasterna eller 'varför 
duger inte Gastelyckan? Man und
r~r om kraven på närhet far ta sig 
Vilka uttryck om helst, fortsätter 
Thoma~. 

Sysselsättningen i Lund är vik
tig, och i den förra VB·artikeln 
om Pålsjö ängar beskrev vi hur 
man bör se på en sådan här ide . 
Att släppa ett välbehövligt bo
stadsområde i händerna på ytterst 
osäkra framtid s pekulanter vore 
en stor dumhet. Att dessutom låta 
planeringen ke bakom ryggen på 
kommunens politiker och plane
rare är en annan allvarlig sida av 
,a k en. 



Kommunfullmäktige: 
Klargörande debatt 
På kommunfullmäktigemötet den 27/1 behandlades barnom
sorgsplanen för de kommande fem åren. Den har varit bordlagd 
sedan budgetmötet i november, så ledamöterna har haft ovanligt 
god tid på sig att sätta sig in i ärendet. Tänker man dessutom på 
att borgarna inte längre har absolut majoritet i fullmäktige, och 
att det nya miljöpartiet säger sig ha förankring i utomparlamen
tariska rörelser som kvinnoröreisen , borde förutsättningarna va
ra ganska goda för en bra debatt och kloka beslut om snabb ut
byggnad och god kvalitet . Debatten och dess resultat kommente
ras av Rolf Nilson, ledamot av kommunfullmäktige för V pk. 

Debatten var ganska bra och på 
många sätt klargörande. Vpk:s 
Kaj sa Theander, Lisbeth Lundahl 
(f. d. Ottosson) och Sven-Bertil 
Persson var effektiva, lagom käns
losamma och kristallklara i sina 
krav på bra kvalitet och full be
hovstäckning. De avslöjade det 
borgerliga talet om valfrihet och 
rationaliseringar som ett cyniskt 
spel med barns behov av 
trygghet och kvinnors behov av 
arbete och ett självständigt liv. 

All t detta har vi vid det här la
get vant oss vid och den verkliga 
överraskningen eller snarare besvi
ekisen stod miljöpartiet för. Deras 
företrädare, Eva Karstens, sa litet 
urskuldande att de tyvärr inte satt 
sig in i frågan tillräckligt och där
för avstod ifrån att ta ställning till 
de viktigaste avsnitten. Miljöparti
et som skulle företräda kvinnors 
och barns intressen kunde inte ta 
ställning till snabb eller långsam 
utbyggnad av barnomsorgen. Det 
är som Sven-Bertil Persson sa ett 
svek utan like mot kvinnor och 
barn och kan inte ursäktas. 

Kommunfullmäktige tog ställ
ning till en annan omdebatterad 
fråga. Det gällde kommunalrådens 
pensioner. Som det varit hittills 
har dessa efter 12 år i tjänst kun
nat kvittera ut full lön, deras 
ålder har inte spelat någon roll 
och de har kunnat ha arbete och 
full lön sam tidigt. Nu blir det 
ändring på det, åtminstone för 
Gun Hellsvik. Ryde, Nils-Arne 

Andersson. Birger Rehn och l nge
gerd Göransson klarar sig. Bestäm
melserna ska bar:~ gälla nyvalda k
råd . Men även de nya reglerna är 
generösa i överkant. Ersättning på 
ett basbelopp kan räknas bort. 
Det är ca. 18 000 kr. Inkomster 
av kapital och privata pensionsför
säkringar påverkar inte heller 
kommunalrådspensionen. Sven
Bertil Persson krävde för Vpks 
räkning att man skulle dra av alla 
inkomster från kommunalrådens 
pensioner och att de nya reglerna 
skulle gälla lika för alla råden. Be
tecknande nog blev Vpk enda 
partiet i Lunds kommunfullmäk
tige som gick emot de nya modi
fierade pamppensionerna. Miljö
partiets svar var tystnad. 

l övrigt bordlades stadsplanen 
för kvarteret Galten (SJ-bussarnas 
hållplats). Den frågan måste beva
kas. Lunds krämare verkar ha för
enat sig i kampen för ett P-hus till 
mitt i stan. 

Som slutkläm på sammanträ
det avslöjade Kajsa Theander 
(V pk), för vilken gång i ordningen 
har vi glömt, det ansvariga kom
munalrådet Nils-Arne Anderssons 
monumentala okunnighet och o
intresse för frågor som rör den ar
betslösa ungdomen i Lund. Denna 
gång gällde det de 700 000 kr som 
kommunen fått i statsbidrag. 
Godda' yxskaft, svarade herr An
dersson. 

Rolf Ni/son (v pk) 

På fullmäktigemötet förra torsdagen väckte miljöpartiet förvå 
ning (se artikel intill) genom att avstå från att rösta om barnom
sorgsplanen. VB har bett Andre de Richelieu om en förklaring. 

- Vi vill till ·skillnad från so
cialisterna värna om möjligheter 
till privat barnomsorg. Då borde 
vi ha röstat på det borgerliga för
slaget, men vi ansåg det vara för 
dåligt. 

Vi var inte med i förarbetet 
till barnomsorgsplanen, vilket på
verkade våra möjligheter. Nu har 
vi representation i nämnderna och 
i fortsättningen kommer vi inte 
att avstå från att rösta. 

I november skulle vi efter två 
månader i fullmäktige plötsligt ta 
ställning till hela budgeten. Vi lås
te oss då för förändringar som 

kostar kommunen 6 miljoner kr 
för 1983. Det är maximum för 
vad nuvarande skattenivå klarar. 
Bland annat röstade vi för de so
cialistiska kraven 130 platser i lä
genhetsdaghem och inkomstrela
terad barnomsorgstaxa. 

Nu kan vi inte komma och 
ändra på vad vi röstade igenom då 
för att betala något annat och inte 
heller vill vi höja kommunalskat
ten. Det har ju varit devalvering 
och momshöjning och en skatte
höjning skulle slå ytterligare på 
låginkomsttagarna, då kommunal
skatten inte är progressiv. 

-----------------------1 
l ANNONS l 
l VPK SKANE SÖKER FUNKTIONÄR 1 
l Vpk SkAne söker funktionär som 2 dagar i vackan (2/5 tjänst) kan 
1 ägna sig At arbetsplatsarbete l distriktet. Den sökande ska vara väl l 

förtrogen med Vpk:s allmänna politik och organisation. Speciell 1 
l kännedom om Vpk:s arbetsplatspolitik räknas som en merit. 

Tjänsten söks som visstidsanställning fr. o . m. den 15/3 1983 t. o. l 
l m. 14/3 1984. Eventuellt kan platsen tidigareläggas. Lön utgAr enligt l 
1 gällande partiavtal. 

Ansökan ska vara Vpk SkAne tillhanda senast 18/2 1983 under ad- l 
l re'ss: Vpk SkAne, 8ergsg. 12, 211 54 Malmö. Ansökan bör innehAila 

l uppgift över lider, inträde l Vpk eller KU, nuvarande arbetsförhAIIan- l 
de och rekommendation frA n den sökandas lokalorganlsation. 1 

l , VId förfrAgan: Kontakta Erik Nilsson, Vpk Skllne, tfn 040/978897 . . 

Lll Vpk SkAne, Distriktsstyrelsen l 
~~------~~-~~~~-~~~~· 

Skönt att •• o • 

rorapa stg 
Gud har varit god mot oss motionslöpare i vinter. Inte är det 
någon hård tjäle i marken och inte har snön samlat sig i drivor. 
I parkerna struttar råkor, kråkor och taltrastar omkring på bar 
mark och blåmesar och talgoxar behöver inte burra upp sig där 
de sitter p å torra kvistar. 

Ja tiderna är fina för dem som 
försiktigt börjar ladda upp inför 
vårens motionslopp . ~en ännu är 
det inte dags fö r intervallträning, 
utan det bästa är att med måttlig 
fart springa långa sträckor. 

För dig som inte sprun&it förr 
är det nu rätt tid a t t börja så för
siktigt med tre löp i veckan. Köp 
ett par bra skor men ta för övrigt 
på dig gamla paltor. Flera tunna 
lager är modeilen för då kan man 
reglera kostymeringen efter väder
leken. Börjar man att springa nu 
får man den stora glädjen att möta 
vårens framväxt dag för dag, sam
tidigt som nyårets beslut att sluta 
röka kan förankras i verkligheten. 
Hälsa och skönhet kommer som 
ett brev på posten (många brevbä
rare är förresten bra motionslöpa
re). 

Tävlingar 
Om du är puritan ska du givet

vis inte tävla utan hålla dig till 
hälsoaspekten, men vi som är livs
njutare - vi blir allt fler - känner 
redan saliven rinna till inför vå
rens tävlingar. Redan den 19 mars 
inleds säsongen med Lugi-cross på 
Skryllegården. Det är ett inte allt
för långt lopp , men det är backigt , 
och detsamma kan sägas om tun
daloppet den 4 april, som utspelar 

' sig på Norra Fäladen. Efter detta 
datum finns det motionslopp i 
Skåne nästan varje vecka. Den 7 
maj är det Maraton i Landskrona 
och den 12 maj upprepar sig Kar
nevalsloppet, dvs. en halv mara 
mellan Malmö och Lund. Tar vi 
sedan ett väldigt kliv till septem
ber ska vi fing.a att Lugi maraton 
den 17 :e omorganiserats till ett 
stadslopp . För den som vill värma 
upp sig inför denna händelse kan 
Malmö maraton den 11 :e samma 
månad vara en lockelse. 

VPKIF 
Redan förra året fanns det

tecken på att V pk IF skulle kunna 
samla ihop en skara motionslöpa
re. Träningen i denna idrott är 
som bekant ganska individualis
tisk och vi har glädje av varandra 
främst när vi gemensam t åker till 
tävlingar. Då finns ju också tid att 
utbyta erfarenheter. Vi ses! 

Finn 

I bokhandeln Arkens gamla loka
ler på hörnet av Östra Vallgatan 
och Stora Tornegatan öppnar på 
lördag (5/2) KLOTET för första 
gången. KLOTET är en tredje
världenbutik, dvs. en butik som 
huvudsakligen säljer varor från 
tredje världen. Amiren drivs av 
en förening, utdrag ur stadgarna: 
»Föreningen har till uppgift att 
genom butik och återförsäljare 

. sälja varor från tredje världen 

r-----------

Mot Medelhavet 

Da tum för vandringssektionens 
sommarvandring har nu (nästan) 
fixerats t ill 11 - 23 juni, dvs. de 
två första veckorna av sommarlo
vet. Liksom 1980 går vi över Al
perna men i år väljs en östligare, 
lägre och så att säga barnvänligare 
del. Anmälningar föreligger också 
från Johanna (6 år, veteran f. ö.) 
och Emma (3.5 år) . 

Sträckan blir troligen från Vil
lach i södra Österrike till Adria
tiska havets nordligaste vik utan
för Monfalcone i Italien. Det in
nebär en två mils uppför~backe 
till passet och gränsen och däref
ter ett långt, behagligt utförslut. 
Dagsetapperna blir mycket mått
liga. Tanken är att de mindre bar
nen ska kunna rasa ut på de långa 
rasterna så att de snällt sover i 
vagnarna (av cykelmodell) under 
marschetapperna. Under tiden 
kan spänstigare vuxna idka topp
bestigningar. 

För både trivselns och prisets 
skull sover vi i tält och lagar själva 
maten. Det finns gott om byar ä
ven i bergen, så vi behöver inte 
bära mat någon längre sträcka. 

För prisets skull väljer vi också 
en östlig resväg och får därmed 
uppleva världsstäderna Berlin (38 
minuter), Prag (14) och Wien 
(22) . Om minst 10 vuxna anmäler 
sig kommer tågresa ink!. liggplat
ser och visum att kosta ca. 900 kr 
ToR. 

Kom med synpunkter till Gun
nar Sandin, tfn 13 58 99. 

- en tredjevärlden-butik! 

inhandlade ~ solidaritet med pro
ducenterna samt att genom infor· 
mation skapa opinion för fred 
och för en rättvis ekonomisk 
världsordning.» 

J de trevliga lokalerna finner 
man skjortor, korgar, kangas 
kaffe och te. Varorna kommer bl. 
a. från Afrika, Bangladesh, Syd
amerika och Indien. 

Öppet har man måndag till fre· 
dag 15·18, lördag 10·14 . 
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Månadens 
Muntergök 
Eftersom kåse riuppslagen sinar får 
vi köra med en av de så populära 
framtidsvisionerna. Dock in
~kränker vi oss t ill den närmaste 
framtiden, dvs. 1983 . 

Februari. Det uppdagas att en 
av stadens fysikdocenter värmer 
sitt hus med en hemmabyggd 
kärnreaktor. Myndigheterna blir 
bestörta och överväger masw t
rymning, men miljöpartiet försva
rar i ett skarpt uttalande varje 
villaägares rätt att fritt välja upp
värmningsmetod. 

Mars. Tidningen Arbetet instif
tar utmärkelsen Månadens Mun
tergök. Den går första gången 
till Ove Persson (s). · 

April. Vid borrningar efter 
varm t grundvatten påträffas stora 
mängder olja 600 meter under 
Klostergården. Lennart Ryde (m) 
anlägger vit burnus. 

Maj. Arbetarrörelsen i Lund 
lyckas samordna förstamajfiran
det. Vpk står för musiken, SAP 
för kaffet och anarkisterna för 
festfyrverkeriet Eftersom det är 
populärt med vänstersamling 
kommer tjugotusen perso'\er och 
lyssnar till den talare man slutli
gen kunnat enas om, Anton Nils
S()n. 

Juni. Oljepengarna väller in. 
l en tilläggsbudget avskaffas kom
munalskatten. 

Juli. Månadens Muntergök blir 
Oaes-Göran Jönsson (s) . Ingegärd 
Göransson (s), som sägs ha hop
pats på den, säger upp sin prenu
meration, efter högt föredöme. 

Augusti. Fullmäktigemötet va
rar trettio da.15ar och trettio nät
ter, och övergar därmed smidigt i 

En kortsynt 
kampanj 
Nu har Lunds mäktiga köpman
nagrupper kommit igång med sin 
länge förebådade kampanj för att 
dra in ytterligare bilar och P
hus i centrum: Tempos P-hu s 
räcker tydligen inte för dem. Det 
är faktiskt både tragiskt och 
kortsynt. De värden som Lunds 
innerstad har som handelscentrum 
skulle fö rsvinna om de får som de 
vill . Det är samma gamla femtio
talsdrömmar som vanligt : folk sica 
köra med sina bilar fram till 
aff<irerna. Det är som om ingen
ting har hän t. Man undrar vad det 
är för fel på oss som går, cyklar 
eller åker buss? Den tunga daglig
varuhandeln ska naturligtvis inte 
vara förlagd till centrum , vare 
sig på Tempo, Domus eller Fo
kus. Mjölk och bröd kan vi kö
pa i stadsdelarna. Det är för spe
cialamirerna vi behöver ett cent
rum och då ska det inte inrät
tas för massbilism. 
Faktiskt också lite .trist att 
notera att fackliga företrädare 
ställer upp i såna kampanjer. Det 
är en sak att man kan förstå att 
folk på en viss arbetsplats värnar 
om sina personliga jobb , men 
det kan inte vara Handels sak att 
pressa på för att styra in planer
ingen av Lunds innerstad i de i 
grunden människofientliga och re
aktionära banor som kapitalintres
sena arbetar för. 

- Äntligen! utbrister Thomas 
Schlyter, får man nu nytta av sina : 
dubbade cykeldäck, och ses glatt 
ila vidare ... 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 U.JMJ 

KOMMUNALPOLITISK 
STUDIEDAG 
ordnas lördag 12/2 , stadsbibliote
ket studiecirkelrum av Vpk Skå
ne. Alla kom .-politiskt aktiva och 
andra intresserade är välkomna . 
Program: kl 10: Kommunens upp
byggnad och organisation (Anders 
Sannersted t) ; I l : Den kommunala 
kompetensen (David Edgerton) , 
13.30: Hur driver man bäst en 
fråga? (Birgitta Edgerton, Kajsa 
Theander, Rolf Nilson), 15 .30: 
Hur skapa opinion? (Gudrun 
Schyman) . Kontakta Birgitta 
Bommarco (046/14 51 85) el. 
Gunnel Nilsson (0418/ 121 70). 

~ . 
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Miljöpartiets agerande i förra vec
kan ger mänga ideer till recept , 
t ex pannkakor (upp som en 
sol .. . ) eller suffle'er som ju ock
så lätt misslyckas. Den rätt vi till 
slut fastnade för smälter i munnen 
som ett Folkparti , vars roll MP 
övertagit. Rätten är också inspi
rerad av Vpk :s årsfests franska 
meny . 

Fransk äppelkaka 
100 g sötmandel, 4-5 bittermand
lar, l 1/2 dl strösocker, saft och 
skal av 1/2 citron, 2 äggulor, 
3 äggvitor, äppelkompott av 6-8 
äpplen (ca l kg) 

Rör smöret tillsammans medJ 
sockret tills massan blir ljus och 
porös. Tillsätt den skällade och 
malda mandeln samt det rivna 
citronskalet och saften. Rör i ägg
gulorna en i sänder. Rör försiktigt 
ner de till hårt skum vispade ägg
vitorna. Lägg den . väl avrunna 
äppelkompotten i en ca . lO cm 
hög form . Häll öv

1
yr smeten och 

grädda i . 200-225 tills smeten 
få tt farg. 

Servera ljummen med grädde. 

september månads möte. Jan 
Mårtensson på Sydsvenskan skri
ver en skarp krönika i ämnet. VB 
fortsätter sin i nordeuropeisk 
press unika kampanj mot Mårtens
son. 

Oktober. Till Månadens Mun 
tergök utses Nils Gustavsson (s). 
Arbetet tillbakavisar sam tidigt 
anklagelsen om att man skulle se 
mera till de partipolitiska meri
terna än till de rent komiska. 

~HORNAN 
November. Hurra! Lunds Bois 

vinner div. 3 i fotboll . Korpserien 
vinns i år inte av Vpk IF utan av 
Renhållningsverket, ell~r Lunds 
Baj s som de också kallas. 

December. Arbetet utser Ove 
Persson (s) till Månadens tomte. 

o 
~-

Lunds Nya Bokhandel 
ö Vallgatan 25, tfn 046/15 76 76 

Öppnar lördagen den S /2 kl l O .00 

DACKE 
Ca. 5 är gammal Dackesäng 
(l KEA) säljes . Massiv furu, klar
lack , 105x200 cm. 300:- inkl. 11 
cm tjock polyetermad r ass. 

Sven-Hugo 11 34 33 

KU :s internationella utskott har 
möte 7/2 kl 19 p li KU-Iokalen. 
Tomas Peterson tal a r om "Ström 4 

n ingar i den kommun istiska 
världsrörelsen". 
KVINNOCENTRUM har lirsmöte 
ons 9/2 kl 19 i ,=;tadsbibl. studie
cirke l rum 2 . J 

VPK-1 F har träning lär 5/2 kl 16 
på Lerbäcksskolan. 
PUB SPARTA: JOHN CALE 
lär 5 / 2. 
KV:s söndagsföreläsning: SOLI 
DARITETSFEST FÖR TIGRAY 
pil Smillands nation, Kastanjeg. 7. 
Tredjevärldsbutiken K LOT ET 
öppnar l ö 5/2 k l 1 O på hörnet Ö :a 
Vallg./St. Tomeg .. Varor frän ko
operativ i 3:e världen. Öppet mil
tre 15-18, lö 10-14. 
SEMINARIUM »Centralamerika
ett nytt Vietanm?» Sö 6/2 kl 13 
Liberiet vid Domkyrkan . Arr.: 
Samt!. solidaritetsorg. för central 
arnerika och studetnprästerna. 
BLASORKESTERN repeterar sö 
6/2 kl 19 på Palaestra. Ta med al
la noter. Nya notnummer : Sorge
sång för en soldat: 93, Bartokbal
laderna : 94 och Die kleine Drei 
groschenmusi k: 101-107. De 
bleckbill sare som vill tränar med 
Tore kl. 18 som vanligt. 

kommunistisk 
kommunalpolitik 

KOMPOL har möte mån '7/2 
kl 19.30 på partilokalen, 
Dagens politiska fråga: Det aktuel
la politiska läget i Lund. 

Denna veckas redaktionsutskott 
utgjordes av: Ulla Henriksson, 
Kristina Lanthfln och Olle Tele· 
man. 

Nästa veckas kontaktredaktörer: 
Kristina Lanthfln, tfn 11 30 86 
och Olle Telaman, tfn f2 8 8 80. 
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