
»De blyga killama får aldrig de snyggaste tjejerna» Lars Engqvist 

VEC~Ilf)IIJ .. AI)I~'I'l2 
UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 

Utkommer fredagar 1983 9:e årg 

Fredagen den 8 april 

Facket och 
universitetet 
För några år sedan talades det 
mycket om att facket och ar
betarna skulle få tillgång till 
universitetens forskningsre
surser, kunna beställa forsk
ning och få hjälp av forskare. 
Idag hörs inte mycket av det
ta. Det vi fått upp ögonen för 
är hur kapitalet utnyttjar och 
har använt Universiteten för 
sin forskning, ex Forskarbyn. 
På sociologen i Lund finns en 
grupp som, från marxistiska ut
gångspunkter, sysslar med arbets
livssociologi Gruppen fick på vå
ren 1982 _uppdrag från Arbetslivs
centrum 1 Stockholm att göra en 
rapport och kartläggning av Ge
Kaskonflikten i Ullared. Uppdra
get kom ursprungligen från Han
delsanställdas förbund. Anders 
Persson och Kenneth Sandberg 
presenterade nyligen rapporten 
om konflikten. På ett tidigt sta
dium mötte man motstånd från 
beställaren Arbetslivscentrum, 
som är ett statligt finansierat 
forskningsinstitut kontrollerat av 
den reformistiska arbetarrörelsen. 
Där ansåg man att forskarna gick 
för långt i sina ambitioner att ana
lysera konflikten. Den referens
grupp från Handels som knöts till 
projektet har dock hela tiden 
stött forskarna. 

Rapporten är en lättläst och 
intressant beskrivning av Ge-Kås
konflikten. Tyvärr är det svårt att 
beställa den från utgivaren Arbets
livscentrum, där man inte vill kän
nas vid den! 

Krav på kollektivavtal 
Konflikten på lågprisvaruhuset 
G-Kås i den halländska orten 
Ullared böljade med att ett 15-
tal Handelsmedlemmar på varuhu
set i december 19 80 ställde sig 
bakom ett krav på kollektivavtal. 
Företagets ägare, Göran Karlsson 
vägrade och Handels varslade om' 
och inledde, stridsåtgärder i slutet 
av 1981. Konflikten trappades 
upp och till slut var åtta andra 
fackförbund inblandade och 200 
företag blockerade. 

Ortsbefolkningen i Ullared 
ordnade en demonstration till 
stöd för Ge-Kås och det hela fick 
stor uppmärksamhet i pressen. 

Under våren 1982 gick de tidi
gare medlemmarna i Handels ur 
förbundet och startade en perso
nalförening som slöt avtal med 
Göran Karlsson. Handels stridsåt
gärder hade ringa effekt men i slu-

tet av 1982, efter rapportens fär
digställande, tecknade Ge-Kås 
ägare ett avtal där han förpliktigar 
sig att följa kollektivavtalet. Huru
vida företaget följer avtalet är 
okänt. 

Det intressanta med konflik
ten är att den utspelas mellan å 
ena sidan Handels och å andra si
dan företaget och de anställda. 
Liknande konflikter har vi haft i 
Lund t ex mellan SKAF och 
brandmännen/kommunen. 

Rapporten visar att alla hand
lar rationellt, utifrån de ~eciella 
förutsättningarna. 

Konservativa ideologier 
Ullared är en liten ort med ett 
stort småborgerligt inslag beroen
de på att jordbruk' och småföre
tagsamhet är välrepresenterade på 
orten. En stor del av de anställda 
arbetar i små företag, och konser
vativa ideologier har stort genom
slag. De borgerliga partierna fick 
7 5% av rösterna i senaste valet. 

Ge-Kås, som är ett utpräglat 
lågprisvaruhus, är den domineran
de arbetsgivaren på orten som 
kan sägas vara helt beroen'de av 
företagets existens. Det fackliga 
intresset är lågt. 

Handels är ett fackförbund 
med rätt stor arbetslöshet bland 
medlemmarna. Man organiserar 
många deltidsarbetande kvinnor 
med okvalificerade arbeten. Fors
karna pekar på att fackförenings
rörelsen i sin helhet har genom
gått en centralisering för att svara 
mot den centraliserade förhand
lingsordningen. F &handlingarna 
förs mellan SAF och LO, och LO 
måste kunna lita på att medlems
förbunden följer avtalen. Lagstift
ningen på arbetsmarknadsområdet 
har också medfört att facket bli
vit mindre beroende av medlem
marnas egen aktivitet. Synen på 
medlemsskapet i facket har också 
förändrats, från solidaritet till 
egennytta. Facket ser kollektivav
tal som något normalt och hand
lar efter principen att alla är över
ens om att avtal är bra för alla 
parter och samhället. 

Lågprisiden 
För Ge-Kås ägare skulle ett kol
lektivavtal inte enbart ha positiva 
effekter eftersom kostnaderna 
skulle stiga. Man följde inte avta
let vad gällde arbetstider, OB-till
lägg och _sef!lester, Ge-Kås redan 
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segermöte 
Den kooperativa föreningen Seger 
hade årsmöte den 28 mars. I den 
ekonomiska berättelsen kan man 
utläsa att försälininlo(en har ökat 
med 40 %. Anledningen till denna 
k.rafti\la ökn~g är framför allt ett 
okat oppethallande och ett utökat 
varusortiment. Under året har in
stallerats en ny kyldisk, som inne
bär att Seger numera säljer ost. 

Vinst 
F ör första gången under Segers 
verksamhet uppnåddes en vinst. 
Eftersom vinsten endast uppgick 
till knappt 500:- så blir det inte 
heller i år någon återbäring. 

Trots den ringa vinsten kan 
man konstatera att Seger under 

. året har konsoliderat ekonomin 
och verksamheten. Sålunda har 
medlemsantalet ökat med 69 med
lemmar till 244, anställningstiden 
har ökat från 50 till 60 timmar/ 
vecka och varulagret har ökat kraf-

tigt. Till detta skall läggas att det 
frivilliga arbetet fortfarande är på 
hög nivå. 

Problem 
Men Seger har också problem. Så
lunda är den samlade förlusten 
under tidigare år, närmare 40 000 
kr, en svår börda. Trots att. många 
är aktiva i Seger, ca 25, så är det 
mycket i det löpande arbetet som 
inte hinns med. Detta innebär att 
genomförandet av nya ide'er går 
trögt. Lokalen vid Bankgatan är 
redan trång, detta pga det alltmer 
svällande varusortimentet. 

Men trots detta andades Segers 
årsmöte optimism, eller för att ci
tera styrelsens verksamhetsberät
telse för 19 8 2: Vi befinner oss 
fortfarande i ett uppbyggnadsske
de och brottas ännu med stora 
problem, främst på den personella 
sidan, men ty'cker oss ändå ha all 
anledning att !le med tillförsikt på 
framtiden. ' ' 
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l maj 
Vpk, KU och KHF inbjuder organisationer och 
enskilda att delta i årets förstamajdemonstration 
och fest. 
För diskussion om banderoller, slagord m m kon
takta Gunnar Sandin, tel 13 58 99 eller Vpk:s ex
pedition, tell3 82 13. 
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Det är dags för 
kommunen att 
ta sitt ansvar! 

Idag går 600 ungdomar ar
betslösa i Lund. I Sverige går 
det 17 arbetssökande per 

-- jobb . Vad gör kommunen? 
Jo, här i Lund har man star

tat en budfirma i kommunal 
regi. De som arbetar där är 
beredsskapsanställda. Hittills 
jobbar fyra personer där. 
»Men det finns plats för fler.» 

Samtidigt går kommunen 
och besprutar en massa kom
munala rabatter maskinellt, 
i stället för att en gång göra 
något positivt för att för
bättra våra livsvillkor. Bara 
arbetet med ogräsbekämpning 
hade kunnat ge arbete åt en 
rad ungdomar, om arbetet 
hade gjorts manuellt . 

Det finns en rad olika sa
ker som kommunen kan göra, 
men ingenting görs! 

Vi kommer därför att för
söka informera så många som 
möjligt om vår situation och 
om vad som kan göras. Vi 
kommer att att uppmärksam
ma folk på de fruktansvärda 
fördelningssnedheter som 
finns i vårt samhälle, enkelt 
visat genom att jämföra en 
beredskapsarbetare med ett 
kommunalråd när det gäller 
lön och faktisk arbetstid. 

Det hela kommer att resul
tera i en stark manifestation 
för ungdomars rättigheter. 

Vi måste fa kommunen att 
ta sitt självklara ansvar.Kom
munen måste genast upphöra 
med att kontinuerligt bryta 
mot FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna. 

stoppa 
Västra Ringen! 
Pilelyckans kontak tkommitttl 
samlade i slutet av mars in 195 
namn mot den planerade Västra 
Ringen. Man anser att vägen 
kommer att leda till ökad trafik, 
även på Trollebergsvägen, och där
med mer avgaser och buller. Bar
nens skolväg blir farligare och 
pensionärerna får svårare att nå 
servicehuset på Papegojlyckan. 
Höjeådalen kommer att bli for
störd som naturvårdsområde. 

Istället för att slänga ut 25 mil
joner på en ny väg kan trafiken 
ledas över E66 och Norra Ringen 
och en del av pengarna kan an
vändas till förbättringar av boen
demiljön och servicen på Pile
lyckan. 

Daggfriskt ·och schysst -~ 
Ja då är vi här igen, med våra 
daggetiska ~punkt47r ~ tillva
ron. Den här gangen ar VI, den lo
kala mediavänstem, särskilt stärk
ta efter påskens utevistelse i Reb
betuaröd m fl orter. Vi så~ vårens 
första vitsippa ihjälfrusen 1 Svens
köpstrakten och kan meddela att 
det finns en hel del snölegor kvar 
i nordsluttningarna. Det blir sä
kert en sen vår. 
Har ni märkt att angreppen på 
miljöpartiet alltmer kommer hö
gerifrån? Att det är så hänger ~a
turligtvis samman med att parhet 
i sina ställningstaganden i de fles
ta skilj ande frågor i Lund han'i
nar på samma linje som vpk. Mot
satsen hade f ö varit uppseende
väckande: ett parti som säger sig 
vilja komma med något nytt skul
le döma sig sj älv till omedelbar 
undergång om det anslöt sig till 
borgarnas inskränkta politik. Sen 
är inte dimensionerna fler i poli
tiken än att vpk i regel har stånd
punkter som är genomtänkta ock
så ur de synpunkter Miljöpartiet 
betraktar som sina. 
M~d den sammansättning full

mäktige och nämnder har är allt
så resultaten från omröstningar
na inte alltid givna, och det stör 
många, t ex Jan Mårtensson i 
sydsvenskan som för några veckor 
sedan uppmanade borgare och 
socialdemokrater att i förväg för
handla fram klara majoritetslös
ningar. Det är möjligt att han blir 
bönhörd, de ledande socialdemo
kraternas glädje över att ibland va
ra på den segrande sidan är sä~ert 
måttlig jämfört med olusten over 
att inte kunna bestämma när och 
hur. Då är de behändigare att sit
ta i kommunstyrelsens lednings
grupp - en kaffekonselj som är 
konstruerad för att hålla vpk och 
mp utanför de inre cirklarna -
och träffa den klassiska sortens 
kompromisser där var och en får 
sitt. Årets budgetdirektiv där bor
gare och socialdemokrater ~nas 
om ramarna är ett tecken 1 ti
den. 

Kamrater på vägen 
Också vpk-are borde ha en del att 
lära av hur det faktiskt har gått. 

Valresultatet var inte så dåligt än
då, vi störtade borgarväldet och vi 
har fått ökat stöd i många frågor. 
Och nog borde man snart kunna 
slippa höra utrop av typen »Nu 
har miljöpartiet definitivt avslöj
at sin borgerliga karaktäD>. Det 
har det . inte "alls, vad jag har 
märkt däremot en hel del ving
lande, en hel del brist på rutin 
och alldeles klart en villrådighet i 
synen på sociala motsättningar. 
Vad som också har demonstrerats 
är god vilja och förmåga att ta in
tryck av bra argument. Det är 
inte det sämsta och i min naivi
tet kan jag till och med tänka på 
att liberalismen en gång sågs som 
en icke föraktlig samarbetspart
ner för arbetarrörelsen .. Kort sagt 
så tycker jag att miljöpartiet har 
gjort hyggligt ifrån sig hittills och 
jag hoppas att vi gemensamt ~ka 
kunna välta en och annan dahg 
stadsplan och rädda ett och an
nat gammalt hus. 

Celebert och folkligt 
Det ska bli väldigt spännande att 
se hur kommunfullmäktige rea
gerar på vpk:s motion om att för
söka få hit Fidel när han kommer 
till Sverige. Tänk om borgarna för 
en gångs skull kunde befria sig 
från sin doktrinära barlast och ta 
chansen. De kvinnliga ledamöter
na är jag inte så oroad för - det är 
väl känt att Fidel har mycket vän
liga bruna ögon och ett vinnande 
sätt. Boktryckare Ohlsson som ju 
är kommunens främste represen
t~nt kan rimligen bara se fram 
emot att få stå på trappan till 
Rådhuset och välkomna en järn-

Säkerhetsåtgärder från 
Lunda-SAPO med an/ed
räng av Fide/s besök. 

Pampigt länsmöte 
Den 30 mars hade kommun
förbundets länsavdelning två 
möten på kommunskolan. 
Väldigt trång och dålig lokal, 
men man menade att delega
terna hade lättare att parkera 
bilen här än om man hade va
rit i stadshallen. Det är svårt 
för insuttna politiker att gå 
200 meter. 
Det första mötet valde ombud till 
kommunförbundets kongress. Allt 
var klappat och klart innan mötet. 
styrelsen hade nominerat kandi
daterna, 24 stycken plus lika mån
ga suppleanter. Eftersom blocken 
var jämna skulle (s) fä 12 och bor
garna 12 platser och man påpeka
de att partierna var överens. Nå
gon kontakt hade dock vare sig 
tagits med VPK eller M p. När val
beredningen skulle nomineras fö
reslog därför Vpk att denna skul-

le utökas från 9 till 11 ledamöter 
för att alla partier skulle bli före
trädda. Detta demokratiska får
slag blev naturligtvis bortröstat av 
pampmajoritetens enhälliga sosse
borgarblock. Vid ombudsvalet var 
man lika eniga och självfallet blev 
Sven-Bertil Persson ( vpk) inte vald. 

Förslag som föll 
Vid det andra mötet valdes styrel
se för länsavdelningen och man 
hade här haft samma odemokra
tiska fårfaringssätt, dvs lämnat 
VPK utanför alla partiöverlägg
ningar. I verksamhetsberättelsen 
fanns inte ett ord om länets all
varliga problem, arbetslösheten, 
men ordföranden menade att det
ta var en fråga som bara angår de 
enskilda kommunerna. Under en 
punkt om utdebiteringen ställde 
VPK ett yrkande om att mötet 

like i reslighet och värdighet. 
Centerpartisterna bör veta att få 
saker ligger Fidel varmare om 
hjärtat än högmjölkande kor, och 
direktör Annmo borde så här i ju
bileumstider känna sig lycklig 
över möjligheterna att fårena 
tet för Lund och Alfa-Laval. Själv 
har jag träffat Fidel förr och kom
mer att hålla mig i bakgrunden -
jag ser närmast fram mot folk
festen på Mårtenstorget när Zar
an<4>ngas hetsande salsarytmer 
har eldat upp kommuninnevånar
na. Poliskedjorna kommer givet
vis att brytas när gåvan till Lund 
- 150 lådor rom - dukas upp på 
långborden, men när alla fått e~t 
rej ä !t stycke av de helstek ta gn
saran-en gåva från Sean-kan vi 
slå oss ner och höra vad gästen 
har att säga. Jag tror att det som 
vanligt blir något stillsam t och 
pedagogiskt och jordbrukspolitik, 
men man kan aldrig veta. Det blir 
säkert minnesvärt. J ag tror att 
Fidel gärna kommer, även om 
han i första hand lär ha uttryck t 
en önskan om att få besöka sa
merna och Lappland . Jag lovar 
att ställa upp på det här. Livet 
handlar ju inte bara om tjugo
femöringar på kommunalskatten. 

En verklig folktidning 
Som tvångsmässig tidningsköpare 
slet jag givetvis »Nyheterna» ur 
försäljarnas händer i tisdags. Så
vitt jag kunde utläsa av anmälan 
vill den vara »schyssb>, en formu
lering som dessvärre bara kan 
komma från chefredaktör Eng
qvist. Jag erbjöds en för tidning
ens läsare specialkomponerad 
bantningskur (anpassad till det 
skånska köket?) och Maria Sche
rer-intervju med »Mr Malmö själv, 
Hans Cavalli-Björkman». Olle 
Svenning får väl fly till Portugal 
igen, kan man tänka. Gudarna ska 
veta att jag önskar Kvällsposten 1 

graven och visst behöver den 
skånska arbetarrörelsen en kvälls
tidning, men är det mer av Tony 
Kaplan vi har förtjänat? Bäst var 
serierna, ett bra urval och fem
ton stycken! 

Lucifer 

skulle antaga ett uttalande om att 
regeringen skall återbetala indrag
ningen av skattemedel från juridis
ka personer på fem miljarder kr. 
Det skulle skapa minst 30 000 
nya jobb i kommuner och lands
ting under 1984. Förslaget föll 
naturligtvis. Dock var det lite 
överraskande att det överhuvud 
fick ställas. Utslaget visar också 
att länets socialdemokrater inte är 
beredda att gå med på förslag som 

·direkt törbättrar läget för de tu
sentals arbetslösa. 

Inte heller civilminister Holm
berg var i sitt anförande beredd 
att !äta kommunerna expandera 
ens i överensstämmelse med so
cialdemokraternas vallöften och 
hans inlägg innehöll sådana tvety
digheter att t o m Ella Tengbom
Velander(m) gång efter annan nic
kade bifall. 

SN 
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små margmaler skulle krympa och 
hota lågpriside'n och därmed före
taget. 

Facket argumenterade dock 
inte utifrån förhållandena på Ge
Kås, och att personalen sk ull e vin
na på ett avtal, utan från att det 
är normalt med avtal och att det 
inte skulle kosta Ge-Kås något att 
skriva på. Man har inte tagit hän
syn till de förhållanden som gäller 
i Ullared utan fölit oraxis vid tec
knande av kollektivavtal. Synen 
som ligger till grund för Handels 
agerande kan sammanfattas i" .. 
.. att det emellan kapital och ar
bete inte råder någragrundläggan
de oförenliga intressen". 

Andra projekt 
Rapporten är ett exempel på hur 
forskare, i samarbete med facket, 
kan klargöra och analysera skeen
den som vid ett första betraktan
de kan synas oförklarliga. Inom 
arbetslivssociologigruppen håller 
man nu i samarbete med Lantar
betarförbundet en forskarcirkel 
med anställda på Högestads Gods. 
Högestad gäller för att vara en de
mokratisk arbetsplats, där de an
ställda har aktieandelar, MBL till
lämpas osv. Det är idag vanligt att 
knyta anställda hårdare till före
tagen med aktier, lån och andra 
förmåner. Man vill skapa en "Vi
känsla". Tillsammans med de an
ställda undersöker forskarna vad 
dessa knytningar egentligen inne
bär och leder till. 

En forskare i gruppen studerar 
i ett treårsprojekt vad varvsned
lägggningen i Landskrona har för 
sociala konsekvenser för individer
na. 

Man söker också kontakter 
med andra institutioner inom Uni
versitetet för att samarbeta och 
använda de olika specialkunskaper 
som finns. 

Det händer alltså en del på 
Universitetet och VB fortsätter 
bevakningen. 

Lars Nilsson 

(T)ANKEBORG 
Någon inledde VBs namngivning 
av den blivande Forskarbyn med 
det fyndiga HA TTMAKARENS 
BORG, som alluderar inte bara på 
Cronins gamla roman utan även 
på landshövding Nils Hörjels för
tjänstfulla insatser för Byns till
komst, vilket äntligen gett ett he
dersdoktorat i utbyte. Här ytter
ligare några förslag. 

En enkel lösning vore att ef
ter det höga kalifornska föredö
met använda namnet SILOKON
DALEN, även om topografin talar 
emot. Ett annat USA-inspirerat 
namn, som anknyter både till den 
verksamhet som förhoppningsvis 
ska försiggå i Byn och till den lite 
rörande småstadsentusiasm med 
vilken projektet har understötts 
av såväl kommun- som universi
tetsmyndigheter, skulle vara 
(T)ANKEBORG. 

Till de stolta lokala förvänt
ningarna och samtidigt till gam
malt skånskt namnskick skulle 
man anknyta med FÖRHOPP
NINGAVÅNGEN. Eller, med 

tanke på den fruktbringande fri
tidsverksamhet som tekniska hög
skolans lärare ska utveckla, 
EXTRAKNÄCKARELYCKAN. 
Vi tar för givet att den "fikage
menskap" mellan akademiska och 
praktiska forskare som det talats 
så mycket om tar sig uttryck i 
kvartersnamn som SNABBKAF
FET,PRÄDDEN, ARRAKSBUL
LEN STÖRRE och ARRAKs
BULLEN MINDRE. 

Men själva Byn? J a det ligger 
något sunt i tanken att hugfästa 
dess främste tillskyndare. Det slår 
oss att en av Vpk Lunds största 
realpolitiska kommunala fram
gångar genom åren var när vi fick 
igenom i namnberedningen och 
byggnadsnämnden att det nya och 
då välbehövliga bostadsområdet 
norr om Sparta inte skulle heta 
Biskopsängen utan det naturligare 
Pålsjö ängar. Nu blir det ju inga 
bostäder och en ny funktion på
kallar ett nytt namn. H ur vore det 
med LANDSHÖVDINGSÄNG 
EN? 

Detta är dock kanske inte till
räckligt konkret. Vi är visserligen 
inga vänner av långa namn, men i 
en stad som håller sig med en Dag 
Hammarskjölds Väg borde man 
väl ändå kunna benämna den 
vackra södersluttning där grunden 
för Sveriges välstånd ska läggas för 
TEKNOLOGIE DOKTOR NILS 
HÖRJELS BACKE. 

Farbror Joachim 

PS Min gode vän Thomas Schlyter 
påpekar, att eftersom han i egen
skap av byggforskare i gamla 
handskfabriken får räknas till urin
vånarna i forskarbyn, hoppas fian 
bli utnämnd till byäldste så snart 
konstituerande bystämma hålles. 

Fot- och cykelarbete i Lund 
Lunds fot· och cykelfolk 
höll årsmöte -den 28 mars. 
Ett 20-tal personer mötte upp 
men man räknar sitt medlems
antal till 1371. Det är en ak
tiv organisation som strävar 
efter större säkerhet för fot 
gängare och cyklister i staden 
och stadskärnan. 
Du har kanske mött fot- och cy
kelfolket på Cykelns dag på stor
torget förra våren eller under mör
kerkampanjen i höstas. Eller sett 
"knappen" på någons jacka. Nu 
under våren skall du hålla ögonen 
öppna, för cykelbelysningar kom
mer att repareras gratis på S tor
torget. Du kan också märka din 
cykel och även din batterilykta, 
som också blivit begärlig. Fot
och cykelfolket tar hjälp av poli
sen sådana dagar. 

Vad har gjorts? 
Genom skrivelser till olika instan
ser har man åstadkommit t ex 
att båda östra och västra sidorna 
av Bryggaregatan/Fasanvägen får 
cykelbanor från Kung Oskars väg 
till Hantverksgatan och vidare till 
Trollebergsvägen. Man har hos 
bl a kommunen och Trafiksäker
hetsverket påtalat risker för cyk
lister vid korsningar. Cykelparke-

ringen söder om stationen är nu 
fårdig och cykelparkeringen väster 
om stationen bli klar samtidigt 
som den nya gångtunneln under 
spåren. Antagligen blir det för få 
cykelställ där. SJ meddelar att in
ga cyklar får förekomma i tun
neln. För i "Rydes undergång" 
städar kommunen. Men fot- och 
cykelfolket anser det mycket tro
ligt att en lösning för cyklisternas 
del kommer att pressas fram. 

Vad arbetas för? 
stadsarkitektkontoret iord

'ningställer just nu en ny karta 
över Lunds cykelbanor efter 

fot- och cykeifolkets invente
ring av cykelstråken. Kartan 
blir utvik bar. 
Man vill hitta sätt att få folk 
att träffas, både medlemmar 
och icke medlemmar. Torgda
garna blir bra men arbetssam
ma och inte så många. 
Till cykelfolkets egna cykeltu· 
rer är det svårt att få ledare. 
Man vill därför gärna samarbe
ta med andra organisationer 
t ex Korpen och Trampen. 
Fotfolket kan tänka sig samar
bete med Skånekretsen och 
andra vandrarföreningar för 
att med buss ta sig ut på pro
menader. 
Man bör göra studiebesök till 
Malmö för att lära sig av fram
gångarna angående cykelstrå
ken där. 

Utopier? 
En önskedröm vore att det fanns 
möjlighet att ta med sin cykel på 
tåget när man pendlar till arbetet. 
Eller att kunna, helst gratis, ta 
med den på bussen. Fot· och cy
kelfolket hoppas på tösatågen. 
Och någonting händer säkert, för 
entusiasmen är stor för att söka 
nå målet, att folk ska ta cykeln 
till arbetet och till butikerna. 

KL 

Oavgjort i 
konsthallsnämnden 

V pk lade fram tre förslag på konst
'hallens sammanträde. Förslaget på 
att konsthallen närmare ska se på 
möjligheterna att anordna mindre 
utställningar u t anför konsthallen 
vann gehör trots borgarnas envisa 
motstånd. Dessa fick dock ge vika 
för (vpk) :s och (s) :s argument. 
K nn<thallen reserverar vari e år 
drygt 20.000 kr till utställningar 
i ytterområdena. Dock har sådana 
sällan anordnats. Varför ska nämn
den nu ta reda på. 

Latinamerikansk vecka 
V pk föreslog också att konsthallen 
viker en utställningsperiod åt en 
bred latinamerikansk kulturmani
festation. (s) stödde oss men me
nade samtidigt att förvaltningen 
måste ta fram ett eget förslag ut
ifrån vpk :s ursprungliga förslag. 
Förvaltningen ska även se på möj
ligheten att anordna latinameri
kanska veckor på bibliotek, teater 
etc. Utställningsförslaget återkom
mer på dagordningen när förvalt
ningen tänkt färdigt. 

Bodil Ryde klantar sig 
Nämnden avslog vpk:s begäran att 
konsthallen borde satsa. mer på 
barn- och ungdomsverksamhet. 
Motiveringar: a) Konsthallen gör 
redan tillräckligt b) Inga pengar 
finns. S to r förvirring uppstod då 
ordföranden, Bodil Ryde, ville att 
nämnden skulle utse personalens 
representanter i en berednings
grupp för anställning av en ny re
ceptionist. Hon föreslog t o m att 
Marianne Bråhammar, konsthalls
chefen, skulle kunna representera 
både arbetsgivaren och sitt fack, 
SKTF. Efter lång diskussion, där 
(s) och (vpk) tvingades -undervisa 
Bodil Ryde om allmänna demo
kratiska oc.h fackliga principer, 
beslöts att personalen själv utser 
sina representanter. 

Mats Nilsson 

Nr 79 ute nu ! ! 
Ur innehållet: 

Torben Hvid Nielsen/ 
Maktens vanmakt 
Oaus Offe/Konkurrens
demokrati och keynesi
ansk välfärdsstat 
Thorvald Gran/Den nor
ska maktutredningen -
en kritik 

Sune Sunesson/ Att här
ska i praktiken - nå-
gra reflexioner 

Debatt - Ingvar Johans
son/Gunnar Persson 
Zenit finris att köpa på Bok
hörnan, Östra Vallgatan 25 
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: Avbrott i_Brösarp 

Nu har jag bott i Malmö ett helt 
år. Efter tjugo år i Lund som 
skakade om den akademiska värl
den så till den grad att Göran 
Therborn nästan fick en profes
sur. (Alla vet väl att Göran Ther
bom inte fick professuren i socio
logi för att Joachim Israel alltid 
tillfrågades varför dom inte sände 
Göran Therborn i stället på de in
ternationella kongresser där Israel 
förgäves försökte göra sig hörd). 
I väntan på att Grr gör ett hem
mahosreportage vill jag meddela 
följande : Det går att bo i Malmö. 

Men det underlättar om man 
är född i en industristad där man 
redan på arkitekturen kan skilja 
mellan riktiga fabriker och andra 
hus. I Lund vet man inte om hu
sen producerar tomma fårpack
ningar eller tomma m kandar (el
ler vad dom nu heter nu för ti
den). 

Skolorna verkar bra i Malmö. 
Dom kör efter Gormander-Myr
dai-linjen så vi föräldrar får ligga i 
som fan för att barnen ska klara 
sig. Synd bara för de barn som har 
föräldrar som inte fattat det hela. 

Teaterlivet hade jag en del för
hoppningar om när. jag skrev i 
Veckobladet för litet över ett år 
sedan. De har inte helt kommit på 
skam även om jag förstår att ni i 
Lund tycker illa om en sån där 
som Sylwander. 

Nu är ju Malmö stadsteater 
som institution en inverterad ope
rett så vi malmöbor skulle blivit 
förvånade om det som skedde inte 
hade skett. Men i detta elände för
mår ju teatern också ge Norens 
Natten är dagens mor, som ju är 
en av de minnesvärda föreställ
ningarna i Sverige det här teaterå
ret. J ag har hört att den getts t. o. 
m. i Lund. Det blir värre när de 
ska göra musikal av den. 

Men egentligen är det inte 
ovännerna, kulturen, konsten, po
litiken eller det intellektuella livet 
som jag saknat efter flyttningen, 
utan bergtorsken. En vinter och 
tidig vår utan bergtorsk varje fre
dag är svår. Jag har alltså smugit 
in till Lund på fredag morgon och 
inhandlat min ranson av den för
stående fiskhandlaren i Saluhal
len. Därför min lycka i dag på 
Möllevångstorget när jag upptäck
er att Truedsons fisk också säljer 
den enda riktiga torsken. I Lund 
äter ni väl den med senapssås. I 
Malmö är vi ju litet närmare kon
tinenten och civilisationen, så där 
tar vi den med aioli. Och ett glas 
rött vin förstås! I vår grannkom
mun har dom nämligen öppet på 
systemet också på lördagar. 

K. G. Ravinto/a 

Veckans recept utgår p~ S\(j
terna efter påsken. Köksfilo
sofen rekommenderar Wårby 
mineralvatten. 

Föreningen Gamla Lund gör verk
ligen skäl för namnet. I alla fall 
om man menar Gamla Lundabor, 
för det är en i sanning ålderstigen 
skara som packade sig samman för 
ett par veckor sedan för en sam
mankomst med föreningen. Fullt 
var det - och ämnet? »V ar sam 
ombyggnad», dvs. hur man ska be
vara gamla hus. Länsantikvarien, 
stadsarkitekten och en arkitekt 
från Helsingborg bedyrade alla sin 
tro på att detta var möjligt, och 
sparbanken gjorde reklam för hur 
man söker lån. 

Lunds Kommuns fastighets
kontor, som kanske bäst av alla 
hade behövt en lektion i ämnet, 
lyste dock med sin frånvaro. Ty 
sämre på att sköta sina hus kan 
man nog inte vara än Lunds kom
mun. 

Men nu var nog mötet mest av
sett för alla de privata fastighetsä
gare i stadskärnan som vill förrän
ta sin egendom, antingen de gör 
en seriös renovering eller låter 
gamla hus förfalla bakom målade 
kulisser. Ty även sådana fastighe
ter ökar ju i värde i detta samhäl
le. Om inte annat så slipper man 
ju rivningskostnaderna, när husen 
faller av sig ~älva ... 

Medlemmarnas stora beundran 
för varandra stod klar när ett par 
av dem tog till orda. Det var inte 
utan intresse att lyssna till ett par 
mycket ålderstigna lundabor, som 
torde ha sin huvudsakliga gärning 
bakom sig. Det var byggmästare 
Harry Karlsson, som berättade om 
sitt liv, eller åtminstone en del av 
det, och Hans Westman, som är en 
av de får nu levande arkitekter 
som fått se sina byggnadsverk ri
vas av påstådd ålder och skröplig
het - gamla badhuset. Men med 
dagens smäckbyggen kanske den
na situation inte blir så ovanlig 
framöver ... 

Christer Löfstedt inleder om 
marxism och ekologi sön l 0/4 
kl 19.30 på VPK:s partilokal 
bredgatan 28. 

----------
Vara 
sig själva 
Vpk:s kommunalpolitiska grupp 
har beslutat att de kommunal
politiskt aktiva och andra intres
serade kvinnor ska träffas för sig 
själva kl 20.00 första måndagen i 
varje månad. Den 28/3 (pga pås
ken) hade vi det första mötet. Av 
de lO kvinnor som kom är hälften 
förtroendevalda medan övriga är 
intresserade av att delta och bi
dra med sina kunskaper och det
ta är viktigt, att även icke för
troendevalda deltar i det kom
munalpolitiska arbetet. 

Vi var nästan högtidliga när vi 
samlades, kanske för att vi nu på
börjar ett nytt viktigt steg i Vpk
Lunds kvinnokampstradition. On
skemål framfördes om hjälp med 
att lägga kvinnaperspektiv på po
litiken, att i den parlamentariska 
politiken få stöd i våra kvinno
.roller, att väga vara o·ss själva. 

Det är lätt hänt att vi drunk
nar i dagordningar, voteringar 
och andra mötestekniska reg
ler som behövs och måste be
härskas för att vi ska kunna hit
ta fram till och kämpa för kvin
nors förhållningssätt till politik
en. 

Högtidligheten förbyttes så små
ningom i avspänt utbyte av erfa
renheter och jag ser fram emot 
nästa möte den 2 maj. 

Bod il 

----------------------- ~ 
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FöR SOMMARENS RESOR 
Annorlunda reseguider för dig som vill se 
mer än den vanliga turistfasaden. 

Paris London Berlin 
Köpenhamn Stockolm 

Ordinarie pris per stad 65.00 
JUST NU 48.75 

I veckan har nya nummer av bl a följande tidskrifter inkom
mit : Paletten, Krut, Zenit, RIP, Schlager, Vi Mänskor, Mot
pol och Socialistisk Debatt. 

BOKHÖRNAN, öSTRA VALLGATAN 25, BOKHÖRNAN 
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-Vi avbröt årets påskvandring i 
Brösarp efter endast tre dagar 
och sju mil, erkänner en vät 
och'" skamsen Vandringssek
tion. Till försvar anför man det 
dåliga vädret i påsken. 

-----------

Du som villjobba konkret med in
ternationell solidaritet! Kom till 
Mejeriet vid stadsparken !ör- och 
söndagar klll- 16 . 
Vi putsar och målar insamlade 
jordbruksmaskiner som ~a. sän
das till Nicaragua. ·.. • 
Ring gärna Gunilla Thjeme 11 
80 44 eller Gustavo , Galeto 14 
46 69 innan du kommer. 
DUBEHÖVS! 
stödkommitten för Centralame
rikas folk -----------

BLASORKESTERN repeterar kl 
19.00. Dragspel. pian() och banjo. 

VPK · l F träning på Lerbäcks
skolan lör 9/4 kl 16.00. Utom
hus vid ;~od väderlek. 

KV:s SÖN DAGSFOn ELÄSNING 
kl 16.00: Barn och TV - inver· 
kan av våld på barns psvkiska 
utveckling. Pekka ldman. Stads· 
bl ioteketes hörsal. 

KOMPOL har möte mån 11/4 
kl 19.30 på partilokalen, Bred· 
gat 28. Dagens politiska triga : 
Barn· och ungdomskultur i Lund. 

reKOBLADET 

REDAKTIONSUTSKOTT: Finn 
Hagberg, Kristina Lanthen och 
Lars Nilsson. 

KONTAKTREDAKTÖRER FÖR 
NÄSTA VB: Finn Hagberg 12 90 
98 och Kristina Lanthen 11 30 
86. 
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