
Utkommer fredagar 
Jan u an 

ROT -pengar ger arbete·? 

Häromåret avriven kulturbyggnad. De sista åren innan rivningen lär ett 
vindsfön ster ha stått öppet i regn och ru sk - inom sy nhåll från ansvarig 
förvaltning. Teckning: Henrik Teleman. 

ROT -programmet ska rädda 
Lunds gamla hus? ROT står 
för reparation , ombyggnad 
och tillbyggnad och ROT
programmet ska med riks
dagspengar skapa nya lägen
heter och andra lokaler i 
gamla hus. 
I Lund fmns det många gamla 
hus, en del av dem ägs av kom
munen . Många av dem vanvårdas 
och en del är riktigt illa ute. 
Lunds fastighetstjänst har genom 
uppenbar vanvård påskyndat riv
ningarna av flera kulturfastighet
er, t ex gamla mejeriet. Nu vill 
Vpk i Lund att vi ska ta chansen 
att ta tillvara på våra gamla hus 
och frågar i en interpellation till 
fullmäktige: Hur många hus kan 
repareras inom ROT-programmet? 
Hur många hus kan byggas till? 
Hur många lägenheter skapas då? 
Hur många offentliga lokaler till
kommer? Hur många jobb blir 
det? . 

Med tanke på de många arbets
lösa i Lund är den sista en mycket 
intressant fråga. 

Vpk röstar med (fp)! 

Folkpartiets Marie Nordström 
motionerar till fullmäktige 
om könsdifferentiering. Uni
versitetsforskning har visat att 
också i dag har lärarna i 
skolan medvetet eller omed
vetet mycket olika attityder 
till pojkar och flickor. De här 
skillnaderna bevarar i allmän
het det traditionella könsrolls
mönstret, som ju skolan ska 
bidra till att få bort. 
Marie Nordström vill att skol
styrelsen ska undersöka om det 
här problemet finns i Lund. Kajsa 
Theander, som representerar Vpk 
i fullmäktige, säger: "Det är klart 
att det här problemet fmns i 
Lund. Vi måste i stället göra nå
got åt det. Vpk kommer att stödja 
motionen och vi kommer också 
att lägga till några att-satser. 
Bland annat vill vi föreslå tema
veckor och studiedagar". 
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Lösnummerpris 2 :-

Pålsjö ängar blir 
spekulationsobjekt? 
Nu är stadsplanen för Pålsjö ängar, där forskarbyn Ideon håller 
på att byggas, färdig. Innan det i och för sig gamla förslaget om 
en forskarby matchades fram av Nils Hörjel var det meningen att 
Pålsjö ängar, alltså åkrarna mellan tekniska högskolan och 
motorvägen, skulle bli bostäder. Bostadsbristen i Lund är stor . 

Allting ändrades i ett slag förra 
våren, och nu har ett nytt stads
planeförslag tagits fram i rasande 
fart. I planen har bostäderna för
svunnit, men bara till en liten del 
ersatts av forskarbyn. Största del
en har Draco och Gambro roffat 
åt sig som "expansionsmark". 
Jämfört med de tomter Draco och 
Gambro nu har handlar det om 
bortåt 10 ggr mer mark . 

"Det är helt orimligt att de 
kan expandera så mycket", säger 
Tomas Schlyter, representant för 
Vpk i byggnadsnämnden. "Om vi 
reserverar all den marken måste vi 
räkna med att den förblir obe
byggd långt in på 2000-talet". Då 
bör man tänka på att marken är 

ganska värdefull, och de nämnda 
företagen skulle säkert inte ha nå
got emot att köpa den. Den kom
mer alJtid att gå att sälja med 
vinst. Det luktar spekulation. 

En annan punkt i stadsplanen 
som kan förvåna är att forskar
byn nu klassas som industrimark. 
Det möjliggör på sikt att produk
tion läggs i Ideon. Då blir ju när
heten till högskolan helt förfelad 
och Lund har inte bara avstått bra 
bostadsmark utan dessutom av
stått den till ingen nytta. Produk
tionen hör hemma på Gastelyekan 
(nedanför Dalbyvägen utanför 
motorvägen) och forskarbyns hög
skoleanknytning ska markeras 
också i planen . 

Här visas i stora drag markanvändningen på På/sjö ängar. F betyder 
forskarby. Marken märkt industri kastar Draco respektive Gambro lyst
na blickar på, trots de redan reserverade, enorma tomterna. Områden 
med F är också klassade som industrimark, dvs. det finns inga formella 
hinder för produktionsverksamhet där. 



1984 - mobili
seringens år: 
Inför Vpk Lunds 
årsmöte 
1984 ska bli ett mobiliseringens år 
infö r valet 1985. De konkreta ar
betsuppgifterna är många. Det är 
vik tigt att organisationen kan ta 
till vara de enskilda medlemmamas 
intressen och kunskaper och ge 
dem möjligheter att delta i akti
viteter som engagerar dem. 

Höstfesttraditionen rullar vi
dare. 1984 blir det S-års jubileum, 
med allt vad det innebär. 

VPK:s l :a !v: aj demonstration, 
Arbetarpolitik Socialism,har blivit 
en institution i Lunds politiska 
liv, en instituition som ska bibe
hållas, men också utvecklas . 

s olidariteten med fö rtryckta 
folk i andra länder ska, liksom ti
digare, stå i centrum för verksam
heten. 

De kommunala makthavarna 
och myglarna ska dock inte tro 
att vi ska glömma bort dem. Vi 
kommer att fortsätla att vara en 
nagel i ögat på dem . 

Låt oss alla tillsammans göra 
19 84 till ett år då kommunismen 
stärks i Lund. 

Vinnare i 
närradiotävlingen 

Här är vinnaren (eller snarare vin
narna) i V pk :s närradiopristävling. 

Vinnande svar har dragits bland 
de rätta inskickade svaren (två st). 
Vi gratulerar , Viola och Folke 
Bondeson , Lovisagatan 29 C, 
552 68 Jönköping. Presentkort 
på en LP-skiva att hämtas ut på 
Folk och Rock kommer att över
sändas per post. 
De rätta svaren, som Viola och 
Folke hade skickat in var: 

l Miljöpartiet, Kjell Dahlström 
2 Moderaterna, Benny Jönsson 
3 Centern, Nils-Arne 

Andersson 
4 Centern, Lars Bergvall 
5 Moderaterna, Gun Hellsvik 
6 V pk:, Rolf Nilson 

Den fjärde vägen 
När nu vintermörkret äntligen ser ut att vika och det känns vår i luften skulle det vara skönt med 
lite ljus i den obskurantism som så lätt griper tag i folk i dystra och mörka tider. Men ack vad man 
kan bedra sig. På den lundensiska scenen uppenbarar sig med jämna mellanrum sekter av de mest 
skild a slag. Det senaste tillskottet kallas Den Fjärde Vägen . 

Av namnet att döma kunde 
det röra sig om en fortsättnings
kurs i Vpks internutbildning. Så 
är dock inte fallet . Man sysslar 
bland annat med esoterisk konst 
som naturligtvis inte är något för 
oss utanförstående. J ag har dock 
från min egen kristallkula fått 
veta att det rör sig om avancerad 
jagklyvning, medvetandehöjande 
stjärnskåderi, teckentydning och 
ordosägeri. Jag förstår att särskilt 
det sistnämnda kan låta konstigt 
men sant är det . Och allt detta 
till det facila priset av 250:- i 
månaden att lämnas till över
gurun i små omärkta sedlar. 

Vpk, och kanske speciellt i 
Lund, är känt för sin tolerans 
mot oliktänkande, men försöker 
de snärja några mig närstäende 
partikamrater så skall jag fan 
sticka nålar i dem. 

Över Bälten med snö 
Även SAP Malmö och dess 

vapendragare tidningen Arbetet 
har fått en ny guru . Något ovän
tat är det P G Gyllenhammar som 
skall göra det som regeringen i sin 
stockholmska motvilja mot pro
vinserna inte klarar av, nämligen 
att bygga BRON. I hyllningsarti
kel efter hyllningsartikel kastar 
man sig till den stores fötter och 
betygar sin vördnad. Inte en kri
tisk röst har man lyckats fånga. 
Arma tidning. 

Gösta Bohman har här slagit 
spiken i huvet och menar att om 
det enbart gäller att skaffa jobb 
vore det en ypperlig lösning att 
transportera snö från Norrland till 
Skåne. Tänk att under en normalt 
mild och behaglig vinter kunna er
bjuda lundaborna ett vinterpara
dis på Sankt Hans backar. Det 
skulle ge den välbekanta lunda
silhuetten en ny dimension. 

Fast i skrivande stund vräker 
snön ner och gatukontorets bilar 
har ett styvt jobb. Tänk om nu 
den beramade snabbvägen till 
Paris vore klar. Vilka exportin
komster skulle det inte bli om 
parisarna fick smak för skånsk 
snö . Vi kanske t o m kunde av
sätta några kubikmeter till Lunds 
vänort Nevers. 

Mot barrikaderna 
För att höja resandefrekvensen 

i lokaltrafiken har Linjebuss be
s~utat sig för att dela ut frikort. 
An så länge är det bara medlem
marna i kommunstyrelsens trafik
utskott som åtnjuter denna för
mån men mer lär vara på gång. Så 
har t ex min vän astronomen , 
astrologen höll jag så när på att 
skriva, som sitter i gatu- och 
trafiknämnden vissa förhoppl)ing
ar. För att kompensera bortfallet 
har man redan höjt taxan för oss 
vanliga. Men det bjuder vi på. 

Sagda nämnd hade vid sitt mö
te förra torsdagen att ta ställning 
till asfalt eller gatsten nu när 
Bredgatan efter fyra års misshan
del äntligen skall återställas. Lite 
oenig var egentligen bara nämn
dens ordförande, Anders Nelson, 
som menade att estetiska bedöm
ningar ligger utanför nämndens 
kompetensområde. Vpks ställ
ningstagande grundade sig förstås 
på att det i orostider är svårt att 
bygga barrikader av asfalt. 

Fatta pennan 
Strid , gata för gata, måste det 

nog bli även i fortsättningen. 
Sedan jag kom till Lund för fjor
ton år sedan har varje förslag till 
förbättring av trafikm ijön i 
innerstaden bemötts med samma 
argument : det sitter en utredning 
och arbetar med en helhetslös-

Här Bredgatan 28. Man ser att gatan före de stora uppgrävningarna var 
täckt med gatsten, ett utmärkt barrikad material. Foto: Tomas Schlyter. 

ning, innan den är klar kan vi 
inte göra något . Problemet i Lund 
är ett, och blott ett: det finns för 
mycket bilar. Jag vill därför upp
mana alla som tycker att det är 
för mycket trafik på gatan där de 
bor, arbetar, leker eller handlar: 
Skriv till gatukontoret och be 
dem vidta åtgärder för att minska 
på eländet. 

Slu t! igen vill jag be Lucifer, 
nu i sin självvalda exil i huvud
kommunen, att fortsätta med sina 
rapporter om vad som sig tilldra
ger. Nu med kanske annorlunda 
silhuetter och perspektiv. Och du , 
se upp i trafiken! 

Raskainikav 

Affischera 
själv 
För ett par år sedan satte 
kommunen upp affischtavlor 
i stadsbussarnas hållplatskur
ar. Det var meningen att in te 
bara affärer och andra kom
mersiella institutioner skulle 
annonsera där, utan också 
ideella föreningar. De senare 
behöver heller inte betala nå
got för annonsplatsen. I prak
tiken är det dock inte så lätt . 
Det handlar om de grå, galvanise
rade plåtskenorna i busskurerna -
vem har väl sett en föreningsan
nons där? För det mesta är de 
tomma, och om inte, så är det 
Tempo eller Domus som saluför 
sina varor där. Varför? J o, det är 
nämligen inte bara att knalla dit 
och sätta upp sin affisch. Man ska 
istället anmäla att man vill göra så 
tilllämplig kommunal tjänsteman, 
betala en avgift. Sedan besörjer 
kommunen uppsättningen. Nog 
blir det billigare om föreningarna 
själva gör det? 

Det kan bli bättring. Vpk tar 
upp denna (lilla) fråga på veckans 
kommunfullmäktil!;e och vill ha en 
förenkling. När detta läses kan en 
sådan redan vara beslutad. Det är 
dock inte säkert, kommunen har 
nyligen höjt hyrorna på sina and
ra, rent kommersiella annonstav
lor - och mot detta har ARE
bolagen och Wennergren-Williams 
AB protesterat. Det är de som i 
sin tur säljer affischplatsen vidare 
till annonsörerna. 



tilrl!lif3 
Konst mot 
Apartheid 
I morgon lördag öppnar konst
hallen en utställning på temat 
"Konst mot Apartheid" 
Utställningen arrangeras av en spe
cialkommitte på FN i Paris, "Ar
tists of the World against Apart
heid" och samlar 85 kända konst
närer från olika delar av världen. 

Utställningen ska turnera i 
många länder över hela världen, 
förhoppningsvis även i Afrika. 
Premiären skedde i Paris och där
efter har den kom mi t direkt till 
Lunds konsthall. 

Kollektionen ska hållas sam
man efter tumens slut. 

Konstnärerna har skänkt sina 
verk som grundplåt till ett fram
tids-museum i ett från Apartheid 
fritt Sydafrika. 

Till utställningen hör en rikt 
illustrerad katalog, där många 
kända författare och konstnärer 
bidragit med texter. Det är inte 
första gången som konsten vill 
verka som väckare och konst
närerna använder bilder och ord 
som vapen . 

Hjälp 
Nicaragua 
i Nicaragua i Centralamerika 
kämpar en späd demokrati 
för sin existens, huvudsakli
gen hotad av fascisterna i 
grannländerna. Hjälp till N i
caragua uppbådas i Lund av 
Stödkommitte'n för Central
amerikas Folk, och ingen har 
väl undgått att få något av 
deras kedjebrev. På veckans 
fullmäktige beslutar kommu
nen om den också har något 
att bidra med. 
Det handlar om överskottsmateri
eL Sådant fmns kanske mest i 
skolan men också hos de andra 
förvaltningarna. De enskilda 
nämnderna, t ex skolstyrelsen, har 
uttalat sig positivt och vill gärna 
genomföra inventeringar för att se 
vad som kan skänkas. Mycket av 
det som här befinns överflödigt el
ler alltför udda är absolut nödvän
digt i Nicaragua för att förbättra 
jordbruk, skolor eller sjukv~rd. 
Till självklar förmedlare av bistån
det väljer nämnderna också ovan 
nämnda centralamerikakommite. 

Ordinarie 
trummis 
På måndag kommer Max 
Roach , en i högsta grad or
dinarie trummis, med sin 
kvartett till Lund. Han har 
såvitt vi vet aldrig spelat i 
Lunds Kommunistiska Blås
orkester. Hans bakgrund är 
åtminstone delvis av annat 
slag. 

Redan på fem tiotalet gjorde 
han jazzhistoria tillsammans med 
musiker som Sonny Rollins och 
framför allt Clifford Brown. Att 
det gått några år sedan dess bety
der ingalunda att hans musik är 
inaktuell eller museal. 

Max Roach var en av de första 
svarta jazzmusiker som förenade 
ett starkt musikaliskt och poli
tiskt engagemang. När han tillsam
mans med sångerskan Abbey Lin
coln 1961 gjorde albumet "We 
Insist!" väckte det ett oerhört 
uppseende, därför att de här 
"ställde sin musik i den radikala 
negeroppositionens t~änst", som 
Orkesterjournalen da uttryckte 
det. Att engagemanget fmns kvar 
visade han oss härom året vid 
Emmabodafestivalen. Vi minns 
särskilt hans furiösa attack på 
trummorna i den egna komposi
tionen "God Dam n Sou th Africa!" 

Samarbetet med yngre spän
nande musiker, just nu trumpeta
ren Cecil Bridgewater och saxofo
nisten Odean Pope, lägger dess
utom en aktualitet till engage
manget, som gör att musiken 
aldrig i något avseende blir lik
giltig. 

Alltså, avsluta gärna nästa 
veckas kulturkonsumtion med 
kontrabas och blåsorkester på 
stadsteatern, men inled den med 
Max Roach Quartet på stads
hallen på måndag kväll kl19.30. 

PS Plektrum arrangerar. Om du 
passar på att bli medlem för 1984 
genom att betala in 30 kr på pg 
244131 -3, så kommer du in en 
tia billigare. 

Avdragstips 
Nu börjar det dra ihop sig. Bara tre 
veckor kvar tills det är dags att 
springa ner till Järnåkra och stoppa 
sin deklaration i skatteskrapans 
brevlåda. 

Missade du möjligheten att 
köpa en pensionsförsäkring för att 
få lite avdrag? Ändå hade du chan
sen tom på själva nyårsafton, 
några försäkringsbolag hade jour
öppet för pensionsförsäkringar. 

VB har ett tips som varken 
kräver goda bankkontakter eller 
fOrm ögenhet. Noll taxera klarar 
man inte med denna metod, 
men 350 kr på en årsinkomst på 
50 000 kr kan du tjäna. 

Så här går det till: Ring din 
pastorsexpedition och be om en 
blankett för utträde ur kyrkan. 
Lite får man betala i fortsättninen 
också, för bokföringen och så, 
men lönen till kvinnoprästmot
ståndarna slipper man . 
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Wipp på Cafe Ariman 

För ständigt lika lokalpatriotiska Veckobladet måste det kännas gläd
jande att kunna rapportera att Fören ingen Fotogalleriets nya utställning 
på Caje Ariman varken är amerikansk eller dansk. Det är i stället Erik 
Wipp från Plommonvägen 12a, Lund, som ställer ut ett 25-tal fotografi
er på växthus, plastsäckar m. m .. 

-Vad ska sådana bilder vara bra för, undrar kanske (fotografisk) vän 
av ordning. Jo, ungefär detta: Erik Wipp har sagt att skapande (och 
alltså också fotografering) är en fråga om forskning. Hans bilder kan ses 
just som en slags grundforskning i vår visuella omgivning. Han stannar 
upp inför föremål och situationer i vår banalaste vardag, sånt som man 
lätt går förbi - några rosor under ett plastskynke, ett par kondensstreck 
på himlen, fåglar kring en TV -antenn - och ur detta förbisedda skapar 
han spännande bilder. Wipp intresserar sig för gränssituationer, lägen 
där vi tvekar inför sinnenas vittnesbörd. Vad är framför, vad är bakom, 
vad är ute eller inne ... 

R eflexer, speglingar, genomskinliga och delvis genomskinliga materi
al - sådant dras han till, ett växthus är t. ex. en mycket spännande 
plats. Wipps bilder pekar ut sådana spännande ställen i vpr vardag, hjäl
per oss att se oss omkring på nytt med mera nyfiken blick. 

Utställningen pågår hela februari ut, till 29/2, och visas alltså på 
Cafe Ariman, Kungsgatan 2. Öppet vardagar och lördagar 11-17.30, 
söndagar 12-16. Vill man stödja verksamheten ekonomiskt, kan man be
tala in 175 kr på postgiro 434 94 37 - 9. Då blir man medlem i Före
ningen Fotogalleriet, och får också möjlighet att själv hänga sina bilder 
på väggarna i april, då det hålls Vårsalong. Jan Hinderson 

Skarnlöst 
billigt 

I förra veckans information 
om Blåsorkesterns och kommu
nens musik- och teaterfest lörda
gen den 4.2 insmög sej ett litet 
fel. Det stod att biljettema kos
tade 30 kr och att ungdomar upp 
till 16 år gick in gratis. 17 år ska 
det vara, och biljetterna kostar 
bara 15 kr. 

Det är faktiskt skamlöst billigt 
för att uppleva Henric Holmberg 
i en av förra årets mest lovordade 
svenska teaterföreställningar, och 
dessutom den första svenska ver
sionen av Weills Tolvskillingssvit. 
Därtill chansen att slinka in på på 
vickning mm efteråt. 

Folkets hus biljettkassa är öp
pen tisdag-fredag kl 14-18, lör
dag kl 14-20. Platsantalet är be
gränsat. 

PS. På vickningen spelar återupp
ståndna Climax. 

"Å andra sidan skulle en 
symfoniorkester klara 
sig basen förutan lika 
litet som samhället 
sku lle fungera utan vissa 
över axeln sedda kropps
arbeten .. . Henric 
Holmberg har funnit en 
utmärkt roll åt sig, och 
det alldeles bortsett 
från den tekniskt lyck
liga förutsättningen att 
han faktiskt kan spela 
kontrabas." 

Dagens Nyheter 
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POSTTIDNING 

Karin Blom 
Har du flvttat'! 
Skicka hela ;dressdelen med din gamla adress till Veckobladet 
Bredgatan 28 . 222 21 Lund. Min nya adres> är : 

Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJMJ 

,\dre>s : . 

Postnummer . . . .Postadress 

Från Ljugarbänken 
Vad skulle ni göra om ni i salig 
Karl XI :s efterfölid höll räfst och 
reduktion med de privilegierade -
en tanke som lanserats av Her
mansson i Riksdagen? 

o 
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Lennart Ryrle (m) 

Jag skulle rensa upp i ohemula 
löneanspråk, så att inte det ska
pande kapitalet äventyras. 

Ebba Lyttkens (fp) 
(per telefon) 

Det finns väl inga privilegierade, 
bara människor med olika ambi
tionsnivåer. 
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Nils Arne Andersson (c) 

Höja skolmåltidsavgifterna ordent
ligt för att lära snorungarna att 
man minsann inte får något <>ra
tis här i livet. 

() 
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Birger Rehn (s) 

Vi socialdemokrater undanber oss 
kungamaktens grova metoder. Di 
rike får man ta i med silkestassen. 

• .. 
- ... 

Kjell Dahlström (mp) 

Nu ska inte redaktörn försöka få 
mig att ta ställning för den ena 
eller andra klassen. 

T änka sj älv svårt 
Det politiska tänkandet har stagnerat, tycks det mig. Intresset 
för teori och studiecirklar närmar sig nollstreeket. Ingen tar 
heller upp en politisk diskussion kring frukostbordet eller på ar
betsplatsen . Politik överlåter man till dom som sitter i styrelser 
och nämnder . 

Men kanske är problemet just att 
vi måste börja tänka själva och inte 
stödja oss på auktoriteter , vare sig 
de heter Lenin, Althusser, Ther
bom eller PARTIPROGRAMMET. 
Förändringens vind är så stark att 
teorier snabbt åldras och förbru
kas. 

Ta till exempel partiprogram
met som med stenhårda formule
ringar slår fast att staten är en 
klassmakt, vars krossande bör ligga 
varje sann kommunist varm t om 
hjärtat! Men, den offentliga sek
torn tvingas vi ju nästan dagligen 
försvara mot högerkrafternas an
grepp, och vi har givetvis för länge 
sen insett att det är denna stats 
utformning - och inte avskaffande 
- som är det fundamentala pro
blemet: till och med snuten och 
sergeanter behövs en lång tid fram
över, för att nu ta ett obekväm t 
exempel. 

Två läger 
Det finns dom som anser att sven
skarna är uppdelade i två politiska 
grupper: de som är för frihet och 
illojalitet och de som är emot fri
het och för solidaritet. Resulta
tet är ett ofritt och osolidariskt 
samhälle. Det intressanta är 
egentligen: varför finns det inget 
parti, gärna vpk, som kan stå för 
alla goda politiska ideer? 

Ett svar är att i ett klassam
hälle sker alltid ett framsteg på 
någons bekostnad; arbetaren får 
betala företagets vinster. En annan 
förklaring säger att en politisk 
tendens alltid urartar om den inte 
stoppas av en modifierande kraft , 
t ex kan kravet på säkerhet leda 
till uppkomsten av en polisstat. 

Bägge de här förklaringsmo
dellerna, särskilt den sistnämnda 
leder till en relativistisk syn på po
litiken och på en önskan om ett 
sarn}cälle präglat av maktfördel
ning och demokrati. Som medlem 
av ett parti måste man räkna med 
att motståndaren under vissa 
perioder och på vissa avsnitt kan 
ha rätt , även sett ur det egna par
tiets grundläggande värderingar . 

Ta det. kära exemplet· med 
produktivkrafternas fortsatta ut
veckling, som vi som kommu
nister är måna om, är det vi eller 
borgarna som är bra på det? Nu 
kan vi säga att det inte är vårt 
bord, men problemet finns även 
under nuvarande ägandeformer. 
Vår offentliga, ganska demokratis
kratiskt styrda, sektor är onekli
gen beroende av tillverkningsin
dustrin . 

Ett lokalt exempel kan belysa 
detta: vpk :s inställning till Ideon 

och den bakomliggande principen 
att universitetsforskningen och 
tillverkningsforskning bör upp
muntras. Här gör vi passivt mot
stånd, kan man kanske säga. Vi 
går inte mot principen direkt, 
men vi vill förlägga verksam
heten lite längre bort. På Ideons 
plats vill vi bygga de bostäder, 
som det tidigare planerats för. 
Paradox 
Debatten kring moderaternas par
tiprogram har visat att detta parti 
inte är konservativt annat än i be
tydelsen att det försvarar privat
makt och hö~önegrupper. Mode
raterna kör saledes med raka rör 
mot framtiden och är därvid be
redd att kullkasta alla gamla vär
den. 

Vpk däremot är konservativt, 
utom i den betydelsen att partiet 
försöker att företräda lönearbetare 
och eftersatta gruppers intressen. 
Vpk bekämpar bilismen , kommer
sialismen, utländskt kapital, riv
ningar av gamla hus , kulturför
flackning och slår vakt om statliga 
och kommunala institutioner mot 
privatiseringstendenser. 

J aha, det här var några tankar 
hit och dit. Jag efterlyser alltså 
lite mer politisk debatt ... 

Cykelväg 
till havet 

FH 

Vpk har lämnat en motion till 
fullmäktige om att utreda byggan
det av en cykelväg till Lomma. 

Många lundabor cyklar till 
Lomma för att bada under som
maren. Vägen dit (nr 905) är en 
smal och krokig 90-väg utan väg
renar. Det känns inte så roligt 
att cykla den vägen med barn på 
cykeln och bilarna susande om 
öronen. 

VPK Lunds 
Årsmöte 

Årsmötet hålles lördagen den 
28 januari kl 10.00 i Medel
tidssalen på Folkets Hus 

Väl mött ! 

Höjde på ögonbrynen 
gjorde jag i tisdags kl 14.15 när 
jag på Magle Lilla Kyrkagata 
mötte en f d ledarnot i gatu- och 
trafiknämnden, cyklande på trot
toaren. Med ett generat leende, 
det ska erkännas. Att avslöja 
identiteten vore grym t. Här ska 
endast noteras könet (k) och 
blocktillhörigheten (b) . 
Gr 

BLASORKESTERN repeterar sön 
29.1 på Palaestra, ord. rep. kl 19, 
saxofoner och klarinetter kl 18 
och navetten också kl 18 . Sviten. 
AVTA LSMOTE i Lund 8 febr 
kl 19 på Vpk:s partilokal, Bredg . 
28. VPK Skånes arbetsplatsut· 
skott. 
VPK IF : Träning på Lerbäcks
skolan lö 28 . 1 kl 16. 
G LAD Demonstration för freden 
planeringsmöte sön 29.1 kl 16 
hörsalen, stadsbibl, Bredgatan 3 . 
TEATER "När man har känslor" 
fre 27 & lär 28 kl 19.30. Folk 
teatern på stadsteatern. 
MUSI K " Caramina nova" Vokal 
och instrumental musik från 1400 
talet . Lär 28 kl 15 .00 Stadsbibl. 

konvnuniatlak 
kommunalpolitik 

KOMPOL har möte måndag 30.1 
kl 19.30 på lokalen.. Dagens 
politiska fråga: Kommundels
nämnder. 
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Denna veckas redaktion utgjordes 
av: Lars N:lsson och O l le Teleman 
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