
!!!;!~!P.!~~J)J~'I' 36 
Utkommer fredagar 1983 9:e ärg 

Fredagen den 18 november. 

Arbetslösheten 
i Lund 
l m andags ordnade Sveriges 
Fac klärarfö rbu nd (SFL) en 
paneldebatt om kommunens 
budget . Sam t liga fullmäkt ige
partier va r represen te rad e i 
panelen och bibliotekets hör
sal var fullsat t. 
Heinz Lllhr. fran SFL, ville att 
panelen sku lle eliskutera SFL:s 
kri slösningsmoclc ll . som i korthet 
gar ut pa att staten överför resur
ser fra n "elen onda riksringen" ti ll 
kommun och landsting. som då 
kan inrätta ordinar ie tjänster åt 
arbetslösa, vilka kan utfara me
ningsfulla jobb och tillfredsställa 
verkliga behov hos medmänniskor. 

l n ledningsvis tyckte sam tliga 
partier godta " Lunciaringen" om 
än med en del förbeh åll: Ingegerd 
Göransson (s) p ra ta de om trög
heten i de statliga och kommu
nala apparaterna, Hans Håkansson 
(m) om vikten av att varuproduk
tionen höll jämna steg med ut
byggnaden av den offentliga sek
torn och Rolf Nitson betonr,de at t 
nago t måste göras genast, t ex 
borde överlikviditet förvandlas till 
nya tjänster. 

Tömma plånboken 
Det senare väckte invänd ningar 
från Richelieu (mp), som menade 
att vpk på detta vis tömde kom
munens plånbok. Men Rolf Nilson 
kunde. argumentera för sin sak 
(emellertid återstår frågan hu r de 
nya tjänsterna ska kunna finansi
eras när överlikviditeten blivit la
gom likviditet. Se dock SFL:s 
övertygande tankegångar kring ar
betslösheten). 

Tove Klette (fp) ansåg att man 
kunde åstadkomma nya jobb ge-
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nom a t t förvandla heitid-stjänster 
till 30-timmarstjänster. Hon 
trampade härvid på en öm tå, 
eftersom facken och de flesta par
tierna är mot dylikt förslag. Mot
standet bygger på att man i Sveri
ge och Norge, men inte i övriga 
Europa, anser att en arbetstids
förkortning inte leder till nya 
jobb och att de flesta familjer inte 
kan levapa en 30-timmarslön. 

Uppehållstjänster 
Nu kom man osökt in på de nya 
uppehållstjänsterna inom sociaf
förvaltningen , som just innebär en 
arbetstidsförkortning : frivi llig för 
dem som har tjänster, men tvångs
mässig för nya sökande. Rolf 
Nitson gick här till frän attack , 
och fick därvid stöd från publi
ken, mot mp och m. Det var 
tydligen inte så som Richelieu 
trott, att uppehållstjänsterna var 
önskade av personalen. 

Hans Håkansson, som av Rolf 
N il son två gånger anklagades för 
att ljuga (kanske lite väl grov 
anklagelse, politik är trots allt 
ingen söndagsskola), ansåg att 
vpk, s och mp beslutat om luft i 
budgeten, när de enades om 120 
nya daghemsplatser. Socialför
valtningen ka'l nämligen inte få 
fram lägenheter (undertecknad 
vet åtminstone en stor lä~enhet 
som stått tom i flera år pa Lilla 
Gråbrödersgatan 2B . På samma 
plan som SDS nya Lundaredak
tion) förr~ n tid igast 1985/86. 
Ingegerd Göransson replikerade 
att det är politikerna som har an
svaret och att mer borde kunna 
göras för att få fram lokaler. 

FH 

Lösnummerpris l :50 

r----------
1 SFL:s argument mot arbets- l 

löshet: 
l En arbetslös person utför 
1 inget produktivt jobb. Samhäl-

let går miste om värdet av det 
l jobb den arbetslöse skulle ha 

kunnat utföra. Detta är den 
samhällsekonomiska kostna
den för arbetslösheten. 

Men samhället drabbas 
också av direkta utgifter för 
den arbetslöse. Han betalar 
mindre inkomstskatt till stat 
och kommun, han får arbets
löshetsunderstöd, bostadstill
lägg och kanske socialhjälp. 

Han konsumerar inte lika 
mycket och betalar därför 
mindre moms och liknande 
indirekta skatter. J de fall som 
avgifter är inkomstrelaterade 
betalar han mindre. Samhäl
let får in te heller in några ar
betsgivaravgifter. 

Till allt annat utsättter ar
betslöshet också den drabbade 
och hans familj för stora på
frestningar. Den medför ökade 
kostnader för bland annat häl
sovård och olika typer av råd
givning. l 
--------- _, 
Snart kårval 
Den 21-23 november är det åter
igen kårval , dvs. val till Lunds Stu
dentkårs högsta beslutande organ , 
deputeradeförsamlingen. Partibil
den har dock ändra t sig litet grand 
sedan förra året. Oberoende radi
kaler och KHF (Kommunistiska 
Högskoleförbundet) har gå t t 
samman med radikala studenter 
och bildat Alternativ 83, en kår
center har tillkommit liksom »Ut
bildningspartiet». Femvak'd ställer 
inte upp i år (det är teknologpar
tiet) eftersom Tekniska Högsko
lan får en egen studentkår från 
och med i vår. Även partiet Actus 
har försvunnit. =Kvar är nästan 
bara FRIS och Moderata Studen
ter. 

Debatten kan av och till fö ljas 
i dagspressen eller Lundagård. .. 

Ur demokratisk synvmkel ar 
stuelentkårens största problem 
att valdel tagande t är så lågt. 
Mindre än en tredjedel av alla stu
denter röstar. Det betyder att i 
princip kan 15% av stud en tern a ta 
majoriteten i, deputerade genom 
att mangrant gå och rösta. Hur väl 
förankrade besluten i deputerade 
är är också en öppen fråga . Ett 
stÖrre intresse för studentpoliti
ken hos gemene student skulle 
säkert vitalisera. 

Polsk riksdag 
Västra Ringen 
Slut på måndagsmötena blir det i 
gatu- och trafiknämnden från och 
med årsskiftet. Vid måndagens 
möte röstades ett s-förslag igenom 
om flyttning till torsdagar. Ett 
gammalt Vpk-önskemål som änt
ligen uppfylls. Många sura miner. 

Västra Ringen 
Kvällens huvudnummer var an

nars den gamla kära Västra Ring
en. Det har nu kommit till allmän 
kännedom att Statens Vägverk re
dan i feb ruari hade utarbetat tre 
olika alternativ för sträckningen 
av väg 108 mellan Lund och Lack
alänga. Detta förrycker helt de
batten. Nu talar till och med mo
deraterna om att det av miljömäs
siga skäl vore att föredra en flytt
ning av Ringen till ett läge väster 
om Värpinge by. Sent skall syn
dame vakna. 

Det framstår nu som om hela 
det senaste årets debatt med till
hörande polska riksdag i kom
munstyrelsen har varit fullständigt 
onödig. Vpk:s inställning i frågan 
är välkänd. Det behövs ingen 
Västra Ring, vare sig här eller där. 
Vad beträffar vägen mellan Lacka
länga och Lund är det fullt till
räcldigt med en upprustnmg av 
befintlig väg. 

Siporex i Dalby 
tar sitt samhällsansvar i dessa 

krisens tider. Sysselsättningen 
skall man trygga . Investera ska 
man göra. Men bara om kommu
nen tar sitt ansvar! Vilket i detta 
fall betyder att gatukontoret skul
le avstå från att ta ut fas tställda 
anslutnings- och förbrukningsav
gifter för bolagets inkoppling på 
det kommunala avloppsnätet. Dy
lika utpressningsförsök måste med 
fast hand avvisas. Tänk på det i 
kommunstyrelsen där ärendet nu 
ham nar. 

Vpk:s stöd 
till de östra kommundelarna 

tar sig skilda uttryck . 
Nu senast var det en centermo

tion om att Hällestadsborna skulle 
slippa bilda en ej önskad vägföre
ning, som fick Vpk:s stöd. Dels 
fin ns det en gammal överenskom
melse från kommunsammanslag
ningarnas glada dagar att Lund 
skulle överta gamla Dalby kom
muns ansvar för väghållningen i 
Torna Hällestad , dels anser Vpk 
att det är rimligt att kommunen 
sköter väghållningen på platser 
som ·inte är ren landsbygd. 

Rasko/nikav 



KHF inför 
kårvale t: 
Mandagen den 
21 november 
Morgonen den tjugoförsta 
november vaknade han med 
en bestämd känsla av att det 
var något speciellt med den 
dagen. Vad, kunde han inte 
komma på. 

Han lag kvar i sängen och fun
derade. Teleräkningen var betald, 
likaså hyran och böckerna hade 
han lämnat tillbaka på bibliote
ket. Sakta masade han sig ur säng
en . hoppade i filttofflorna och 
gick u t i köket. 

En halv kanna kaffe, tre rosta
de brödskivor och en stor tallrik 
havregrynsgröt senare hade han 
fortfarande inte kommit på vad 
som var så speciellt med just den
na dag. Han gick fram till bokhyl
lan och plockade ut Alternative 
Wirtschaftspolitik. 

»Alternativ>> , tänkte han i det 
han slog upp boken. »Det är något 
alldeles speciellt med det ordet». 
Han smakade försiktigt på det. lä t 
det rulla runt innan han slutligen 
släppte ut det mellan läpparna . 

»Alternativ, förbaskat bra ord» 
sa ha högt för sig själv. Tankarna 
sökte sig tio år tillbaka i tiden. »På 
sj uttiotalet skulle det mesta vara 
alternativt, alternativ konst. alter
nativ teater , alternativ musik, 
Hoola Bandoola, Gunder Hägg. 
Risken F inns, alternativ .. =-Undrar 
vad alternativ står för idag''> Nä
gonstans hade han hört det. Det 
visste han med säkerhet, men var? 
>>A lternativet , miljöpartiets tid
ning? Nej, det hade något med 
radikalt att göra». Han hade sett 
det någonstans nere ' på stan. 
»ALTERNATIV 83 , valalliansen 
mellan KHF, SSU och oberoende 
radikaler , såå var det!» 

»Gudars skymning, det är ju i
dag det är kårval till st u den tkå
rens deputerade! » I en hast fick 
han på sig den gamla duffeln. Med 
terminsräkning, valsedel och kan
didatbroschyr i handen cyklade 
han ner mot AF för att rösta . 
Sensmoral: Riskera inte att vakna 
på måndag morgon med känslan 
av att det är något speciellt du ska 
göra, men inte riktigt vet vad. Så 
lägg fram terminsräkning och val
sedel på nattygsbordet innan du 
somnar på söndag kväll. Åk sedan 
ner och rösta på måndag. På vad? 
Alternativ 83 så klart. 

PS . Du kan antingen gå till 
AF eller Sparta. Vallokalerna är 
öppnar : 21/ll kl 9-20, 22 /11 kl 
9-20 och 23/11 kl 9-18 , om du 
in te redan poströsta t förstås, då är 
ju saken Oskar, om inte kan du 
göra det fram t o m måndagen 
den 21 november. 

Planerna på ett alpint centrum på 
Rome/åsen med /zft, snökanoner 
och 400 m lång backe för hela 
Skånes skidentusiaster blir inte 
förverkligade denna vinter. - Vi 
är för sent på det helt enkelt, 
säger Roger Sjödahl, ordf i Vebe
röds A lF. 

Arbetets tundasida 

Ja, för att få den rätta lutning
en på 400 m borde det hela nog 
ha startat under meozoisk tid. 
Kanske man i stället borde kon
centrera krafterna på att skapa 
ett fr itidsparadis av Disneyland
typ i Sandby Mosse? 

Malmötidning får nya 
redaktionslokaler 

Sydsvensbn - det kända 
Malmöbladet - har fått nya 
redaktionslokaler i Lund. I 
måndags var det öppet hus 
och Lunds makthavare samt 
VB :s reporter var där och 
tömde en bägare och lärde oss 
att hitta vägen. Det gäller för 
stans lobbyister att känna till 
den - vad sydsvenskan säger 
betyder rätt mycket här i 
stan. Man går in i porten mel
lan herrekiperingen och to
baksaffären. 

Det är två stora lägenheter o
vanför expeditionslokalerna som 
fastighetsägaren, det kända fastig
het sbolage t Hufvudstaden, !ange 
låtit stå tomma i väntan på kon
toriser ing. stadsarkitekten med
gav sådan utan att höra byggnads-

nämnden, vilket får sägas vara an
märkningsvärt, men kontorise
ringen av en tredje lägenhet k u n de 
stoppas i nämnden genom en 
koalition av Vpk, socialdemokra
ter och folkpartiet. Hur som helst 
behövdes nya lokaler - de gamla 
var nog så charmfu lla, men san
nolikt inte lätta att arbeta i. 

Fint hörnrum 
I vimlet svntes såväl Nisse Gus

tafsson (s) Öch Thomas Schlyter 
(vpk) som Annika Annerby (m). 
för att inte tala om Sverker Oreds
son (fp). Vi fick Ramlösa, C'oca
cola och Fanta, samt några andra 
drycker. Till detta åt vi prinskorv 
och köt.~~u llar på pinne. J an Mar
tensson~ nya utsiktspunkt är inte 
dålig: l-förnrum med vy över Lun
dagård och Domkyrkan. Fran 

VB:s sida kan vi bara kontra med 
att det finns artiklar i detta blad 
som skrivs i iden tiskt sam ma 
hörnrum två våningar högre upp i· 
hu set. Där är utsikten faktiskt än
nu bättre, man får liksom vidgad<! 
vyer. 

Det var hemskt trevligt det he
la, särskilt mir politikerna hade 
gatt och det mest var journalister 
och annat löst folk kvar. J ag pra
tade mest med Solveig och Ingrid 
och Gösta. men eftersom jag möj
ligen drack ett gla> ranta för 
mycket minns jag inte sa noga 
vad vi kom fram till. Sa var el c l 
pa invigningen av Sydwenskans 
nya lokalredaktion. det är därmed 
dokumenterat och vi i Lunclaprcs
sen önskar Malm öbladd lycka till. 
atminstone tills VB blir dagligt. 

J:'xrralu cz(er 

Ovanliga lundami/j ö er 
Jag går in på Cafe Ariman för 
att träffa Henrik Teleman , 
som ska ha pressvisning av sin 
debutbok "Se Lund". Jag 
köper en kaka och får lite 
extra vispgrädde, eftersom jag 
känner den som står bakom 
disken. 
Britta från Arbetet har kommit 
och vi börjar prata om vilken som 
är bäst, Arbetet eller Sydsvenskan: 
Sydis' ledarsida är usel men lunda
sidan är ganska bra, Arbetet har 
ryckt upp sig osv. 

Då kommer Jan Mårtensson in 
och Henrik blir lite smickrad av 
att chefredaktören i egen hög per
son ställt upp . Ja, så plockas skriv
blocken fram och pratet kommer 
igång. Av detta framgår att bok
ens syfte är att visa upp mindre 
kända lundamiljöer, framför allt 
bakgårdar, och att visa att det 
överhuvudtaget finns mycket i 
Lund , som en konstnär kan lära 
oss slötittare att se. Henrik har 
tidigare gett ut vykort med lunda
miljöer och i anslutning till boken 
kommer fler vykort att ges ut. 

stortorget 
Henrik visar upp en bild och fråg
ar om vi känner igen den. Nej, 
ingen av oss har sett motivet. Det 
visar sig vara från gården på stor
torget 4. Vi tar på oss ytterkläd
erna och går dit. Sydsvenskans 
fotograf tar en bild som visar 
Henrik med bok, inne på gården. 
Vi håller . med Henrik när han 
säger, a t t här vore ett bra ställe 
för en uterestaurang. 

Innan sällskapet upplöses upp
lyser Henrik oss om, att hans 
fina bok bara kommer att kosta 
35 kr och att det finn s l 000 ex 
till försäljning. Alldeles för bil
ligt, tycker Jan Mårtensson, folk 
kan ju tro att det är något fel på 
den . Vi är överens om att detta 
är den perfekta presentboken för 
lundabor. 

Puss 
Nu är jag ensam med Henrik och 
jag pumpa~ honom på fakta , 
medan vi gar upp mot Bredgatan 
denna soliga höstdag. Henrik är 
bara 21 år men har ändå hunnit 
med några små utställningar. Han 
ägnar sig för tillfallet åt intensiva 
konststudier ute i Östra Grevie. 
Boken har kostat 13.000 i fram-

ställningskostnader och det är 
acupress som står för trycket. 
Uppe vid Wickmanska gården 
möts han av sin f<istmö som ger 
honom en puss. 

Henrik kan pusta ut, men det 
var ju synd att Skånskan inte kom 
till pressvisningen ... 

Mjau 



Taxering i Södra Vebarp 
Det har varit ovanligt mycket diskussion om deklarationer och 
taxerin.~ ett tag nu. Till och med i VB har den gett utslag - jag 
h~de SJ.alv en debatt med Joachim Retzlaff med utgångspunkt 
fran btlavdragen . Den 31 oktober tog taxeringsåret slut för 
~ämndernas del, .så ja~ tycker det kunde vara p å sin plats med en 
hten rapport fran mm verksamhet som ledamot av taxerings
nämnden i Södra Vebarp. 

Södra Vebarp tillhör som vi 
vet de s k ös tra kommundelarna. 
Vpk är representerat i taxerings
nämnderna därute, men inne i 
stan är nämnderna mindre sa där 
får vi inte plats. Eftersom taxe
ring berör en skilda personers an
gelägenheter finns det regler om 
sekretess och anonymitetsskydd, 
"<~ jag tänker inte bli alltför kon
kret. 

Med bussen 
Flera vpk-are har beskrivit hur 

de introducerat politiska diskus
sioner i de kommunala näm nder
na. där det tidigare ra tt en över
ideologi om "facksynpunkter " 
och det "all männas bästa". Sjä lv 
har jag ocko;a försökt att politisera 
efter fattig förmaga men inte fatt 
-;är1kilt mycket gehör. Skattcrna 
tillhör dc harda~t omstridda poli
ti lb fragorna i riksdagen och den 
allmänna debatten. men när det 
g'j ller den konkreta tillämpningen 
och gränsdragningen skyggar man 
för politiska markeringar. a tmin
stone i min nämnd . 

Det är egent ligen märkligt för 
det är inga politiska dunungar 
o;om sitter i nämnden. De har sam
tidigt uppdrag i fu llmäktige eller 
kommunala nämnder. och medan 
Södra Vebarp var egen kommun 
hörde de till de tongivande poli
tikerna där. Alla är för övrigt män 
oc h medelaldern är betryggande. 

Alla bor i Södra Vebarp där 
et t par är barn födda - alla u tom 
jag som bor i Lund. Vpk har nog 
röster därute men fa medlemmar. 
Så Vpks ledamot kommer t;! med 
bu ssen till sammanträdena. 

"Han kör traktor!" 
Det är förstas en svaghet, för 

en poäng med taxeringsnämnder 
är just den lokala kännedomen. 
Den finns ju ofta inte hos ordfö
randen eller de andra granskarna 
fnln länsstyrelsen som kan bo var 
som hel st i regionen. Nu får vi 
kanske upplysningen : "Ja, hon 
ska ha avdrag för sjukdom, för 
hon är så dålig att hon säkert har 
de där ex frakostnaderna", eller : 
"Nej, han ska in te ha avdrag för 
bilresor till jobbet - han har 
visserligen bil men den använder 
grabben för han själv har in~et 
körkort." Vi hade alltså ett sant 
fall i Södra Vebarp. Det visade sej 
att deklaranten körde traktor till 
jobbet, på småvägar. Det får man 
inte avdrag för. 

Islossning 
Själv förfaktar jag alltså i 

nämnden att även deklaratiom:r är 
politik. Nog märkte jag en viss 
tveksamhet inför min person i 
början - kommunist, utböling 
och dessutom bråkmakare. 

Men det blev snabbt bä t tre 
och det är väl inte så konstigt. De 
andra är ju vanliga, hyggliga män
niskor som skakar hand inför mö
tena och inte vill ha bråk, heller 
inte med mej .. Såbara antydan om 

reservation eller votering kan leda 
till en ny disku ssionsrunda om ett 
försök att nå enighet. 

Det var kaffet som hjälpte 
mej. En kväll var det ett långt mö
te och kaffetörsten var stor. Jag 
smög mej ut för jag visste, i mot
sats till de andra, att det så ldes 
kaffe i den närbelägna kiosken. 
Från det att jag kom tillbaka med 
kaffebrickan var jag accepterad. 

Sen turades vi om att hämta 
kaffe. När kioskägaren kommit 
underfund med att det var taxe
ringsnämnden som höll möten 
satte han av migon aneldning ner 
priset till hälften, och kom sen 
också med en kanna till påfyll
ning. "Fringe benefits" kallas visst 
sånt. 
Vad diskuteras? 

Det är förvisso sant att de sto
ra bovarna och "skatteplanerar
na" (för att nämna en aktuell 
term) lätt kommer undan i vårt 
skattesystem, men de stora bovar
na hamnar heller inte på vårt bord 
i Södra Vebarp. Vi sysslar med 
löntagare och möj ligen med deras 
bisysslor. 

Diskussion blir det om sjukav
dragrvi är generösa, om skönstaxe
ringar - vi är misstänksamma mot 
per~oner som påstås klara sej på 
sma mkomster, om arbetsrum i 
bostaden - lyckligrv;s är anvi s
ningarna stenhårda, annars skulle 
det bli kaos. Diskussioner som 
inte alltid står i proportion till 
beloppens storlek blir det också 
om akademikers avdrag för stu
dieresor och litteratur. Vi är kall
sinniga - ingen av de andra är 
akademiker och själv är jag aka
demtkerftenthg av andra skäl. 

Bilavdragen 
De stora och verkligt tids

krävande diskussionerna i år har 
dock gällt reseavdragen. Som jag 
från början misstänkte har de and
ra allmänt stor förståelse för bil
pendlarna och dålig kunskap om 
kollektivtrafikens möjligheter. Så 
först fick jag många mothugg på 
min hårda linje. 

Men det blev bättre. Gran
skarna började sätta en ära i att 
hitta även udda bussförbindelser 
som reducerade tidsvinsten. Och 
så blev nämnden uppenbarligen 
förargad över deklaranter som för
sökte narras. Deklaranterna upp
gav nämligen orimligt långa gång
tider och orimligt korta körtider. 
och om några visste man att de 
inte alls körde själva fast de på
stod sej göra så. 

Den stora detektiven allmän
heten var också till hjälp. En dek
larant som jobbade i Malmö upp
gav att han körde bil dit och skul
le enligt tidtabellen få tillräcklig 
tidsvinst. Men tydligen hade han 
en avundsman på företaget för det 
kom ett brev - anonymt men på 
firmans brevpapper - som sa att 
det stämde inte alls, för deklaran
ten ställde bilen på en avsides gata 
i Södra Vebarp varje morgon . 
Själv undrade jag om vi skulle an
vända oss av anonyma angivare, 
men de andra hade inga invänd
ningar. 

"Oundgänglig bil" 
Så har vi den stora gruppen 

som inte kan visa på tidsvinst men 
pastår att de behöver bilen i job
bet . Någon körjournal kan de inte 
alltid visa m en de kör med andra 
papper. 

På Alfa-Laval har cheferna 
varit frikostiga med såna intyg till 
sina lägre tjänstemän. Samma in
tyg om att deklaranten "ou nd
gängligen" behöver ha tillgång till 
privat bil har dykt upp flera gång
er. Och i början godtogs de av 
majoriteten medan jag skrev van
mäktiga reservationer. 

Men så var det en deklarant 
som visade upp ett sån t in tyg 
samtidigt som en ledamot visste 
att deklaranten brukade cykla till 
jobbet under den varmare årsti
den. Så de följande intygen miss
troddes och tjänstemännen ifråga 

·fick se sin skatt höjd med två-
tre tusen. Undrar om de överkla
gar. 

Klassförsoning 
Vi hade många och långa mö

ten och utvecklade till sis t en rik
tigt fin arbetsgemenskap. Därför 
kändes det naturligt at t fortsätta 
den näm ndens gamla sed att av
sluta sista mötet för året med att 
gå ut nånstans. 

Köpenhamnsbåten var på tal 
men det stämde dåligt med tider
na. En krog i Södra Vebarp tyckte 
jag, men det var inte populärt -
kanske kände man att man behöv
de lämna hemmaplan för att kom
ma loss på riktigt. Så vi ordnade 
festen hemma hos mej, med öl 
och pytt och snaps, punsch och 
kaffe, grogg och mycket fin stäm
ning -ocii- förbrödning ö~~; p;;ti
och klassgränserna. . 

Kanske har jag överdrivit det 
där med skillnaderna inom nämn
den. 

Gunnar Sandin 

~= 
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DEL l HUS el l ikn . L äsvänl ig 
miljö m / möjlighet att avsevärt fre· 
kvent öva tro mbo n, sökes om gå 
ende resp snarast . Ring To re K . 
046 / 131861 . 

ljugarbänken 
Vi har frågat några kända kommu
nalpolitiker i Lund om hur de 
ställer sig till Ove Rainers skatte
affärer. 

- Ja , hela affären är ett ovanligt 
fu lt exempel på krypSkytte mot 
den privata äganderätten. 

Nils Arne Andersson (el 
- Det är ovanligt fu lt av en so 

cialdemokrat att göra sådana affä
rer. De borde vara förbehållna oss 
borgare. 

Ehha Ly!tkcn~ il pi · 
1 JH'r 1 Pie/on . 

l valfrihetens samhälle måste 
man kumza välja mellan arbetsam
ma oclz arbetsfria inkomster. 

UTFÖRSÄLJNING - SLUTFÖRSÄLJNING 
ALLT SKA BORT ! 

Sista chansen att köpa böcker från 
-Arbetarkultur-Arkiv -Zenit - m fl -

Vi har öppet t o m tisdagen den 22/11 
Lördag l 0-13; Måndag-Tisdag 15-18 

(vs ~XrrAA..j 
Anna-Sofia Ouensel är medfö rfat
tare t ill det diskussionsunderlag 
om kommundelsnämnder som 
presenterats av Tarcisio Bommar
ca enl. förra veckans VB. 

A.' n nu e t t andningshål borta: 
Lilla Gleerups stängs 
Den första december börjar 
Anita Linde på Akademibok
handeln i Lund. Det var hon 
som inte fick driva Lilla Glee
rups längre, eftersom Stora 
Ledningen inte tyckte den var 
lönsam. Trots massiva protes
ter från kulturälskare i Lund 
med omnejd stänger affären . 

Lilla Gleerups varit det enda stäl
le i Lund där man haft möjlighet 
att hitta alt e rna t i va böcker. 

Många av kunderna som insåg 
detta annonserade i Sydsvenskan 
inför nedläggningshotet. Insända
re och debattartiklar skrevs och 
när slutet för Lilla Gleerups var 
ett faktum publicerades en bitter 
dikt från en läsare. Lönsamheten 
segrade än en gång över kulturen. 

Men kanske lurar Gleerups sig 
själva. Utan speciallitteratur där 
och med Bokhörnan i graven har 
Anita Linde all möjlighet att dra 
kunderna till Akademibokhan-

!JOKHÖR:\-\\ 
l·odd · 1.2 -83 

Dod. ~ 2 l l -8.1 
n o,hor,Jk . Kundwt~l 

ARSMÖTE KU -LUND L ör 26 / 10 
k l 1 O p å Svararestugan (L Tvärg) 
har K U-LU N D sitt årsmöte. Kom, 
hör och häpna! 
VPK l F : träning p å Lerbäcks 
skolan l ö 19/11 k l 16 . Upp 
värmningsgymPa o. inomhusfot 
boll. Nybörjare välkomna. 
BLASORKESTERN : nybörjarrep 
sönd kl 18- 19 p å Palaestra. Ord 
inarie rep k l 19 -21. O BS T a m ed 
p engar för Idarödsvistelsen! 
PETER WATKINS kom mer och 
vi sar sin nya ant ik ärn vapen f ilm 
"The nuclear war · film lär 19 nov 
kl16 . stadsbibliotekets hörsal , 
Bredg 3. Entre' 20 kr . 

konvnunistlsk 
kommunalpolitik 

l KOM POL har möte 21 nov 
i vanlig t id och plats. Pol fråga: 

l 
Lunds kommuns b ud get . 
Km fe :s budgetsammanträde i 

För åtta år sedan öppnade Lil
la Gleerups som reabokhandel för 
huvudaff<iren . Men Anita Linde 
som specialiserat sig på kvinnalit
tera tur på en annan bokhandel 
satte genast igång läsecirklar med 
bl. a. den typen av böcker. Med 
tiden utökade hon och specialise· 
rade sortimentet på s. k. smal lit
teratur. Förutom Bokhörnan har 

. deln. Och så få är vi väl inte - vi 
som vill ha annat än Anna Wahl
gren och Jane Fonda? 

Cajsa Cam!n/GRUPP 5 

stadshallen a n s 23/11 och 24/11 
kl 9 -2 3 och f re 25/11 kl 9 17. 
Lunchpaus kl 12, dessutom ans 

L-----------------------------....1 och tors k l 16-18.Nästa kom pol L) 
J~ 
-.:.~ 

Birger Rehn (s) 

- J vårt parti f rågar vi oss om vi 
är kompisar med Rainer eller inte. 
Själv spelar jag till exempel i n t e 
tennis med honom. 

... 
Kjell Dahlström (mp) 

- Hur g j o r d e han ? Ja, vårt 
konstlotteri går ju inte så bra. 

möte 28/11: ungdomsl agen . 

~on j 
Denn a veckas redakt i onsu tsk o tt: 
F in n Hagbe rg, Ulla Henriksson 
och Olle T eleman. 

N ästa veckas kontaktredaktör: 
·olle Teleman, tfn 12 88 80 och 
Finn Hagberg , tfn 1 2 90 98. 
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