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Sheraton 
till Lund! 
Vi har uppmärksammat de 
spirande planerna på att 
bygga ett jättehotell vid 
Stortorget i Lund och sam
tidigt glasa in själva torget. 
Med anledning därav jagade 
VB ifatt en av pådrivarna, 
hr Rally Ondaw(s) och fick 
en pratstund. 

VB: Varför vill ni genomföra 
den här jättesatsningen? 
RO: Jo, Lund riskerar att komma 
i bakvattnet nu när både Malmö 
och Helsingborg ska satsa på 
sådana här anläggningar. Och det 
är ju viktigt att satsa och se fram
åt. Annars förlorar vi jobben 
och framtidstron. Vi får inte 
låta utvecklingen springa ifrån 
oss. 
VB: Men, Sheraton. Varför just 
det här amerikanska hotellbo
laget? Vad är det som är så fint 
med den hotellkedjan? 
RO: Vi ser det väl mest som ett 
uttryck för arbetarrörelsens inter
nationalism. Den har vi ju alltid 
v~rnat. Lund blir då också känt på 
varldskartan. Handeln ökar. Det 
blir liksom lätt att ta sig till Lund 
när de internationella affarsmän
nen :-'et att det står ett riktigt 
am enkanskt hotell mitt i stan. 
VB: Men behövs det verkligen etr 
nytt hotell i Lund? 
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RO: B.ehövs och behövs. Titta på 
~alma och Helsingborg. Dom 
vagar. Varför skulle inte vi då 
också våga? Man ska ju satsa på 
sig själv, eller hur? 

VB: lnglasning av hela kvarte och 
gator är något nytt. Kommer inte 
den gamla Lundamiljön att för
störas? 
RO: Vilken miljö? Den gamla mil
jön bär ju bara det gamla över
hetssamhällets och kyrkans sia
natur. Det här skulle bli ett mon~
ment över en ny tid. Framför allt 
skulle ju en överglasning dra än 
mer människor till centrum. Och 
då skapar vi ju ett mer levande 
centrum. Bra va? 
VB: Förslaget verkar radikalt. 
Tror ni att folk går med på det 
här. Riskerar ni inte en folk
storm? 
RO: Det är möjligt . Men det skiter 
vi i. Folk vet inte bättre. Och vi 
har ju majoritet i fullmäktige till
sammans med moderaterna. 
VB: Jaha. Men hur reagerar 
tjänstemännen och arkitekterna 
på stadsplanekontoret? 
RO: Det vet jag inte . För att 
snabba upp beslutsvägarna har vi 
bildat ett eget bolag med folk från 
rörelsen som ska planera och rita . 
Vi vill liksom avlasta våra hårt 
arbetande och duktiga tjänste
män . 
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Cyklens framtid 
Cykeln har blivit något av en 
symbol för kampen mot miljö
förstörelse. Bilen har i mot
svarande grad blivit teknofa
scismens femte kolonn in i 
vardagslivet: bilen dödar, för
stör luften, vanställer stads
miljön och ruinerar familjerna. 
Själv gillar jag bilen som sportred
skap och som transportmedel till 
landsbygden (dit bussar och tåg ej 
går) . Men i staden hör bilen inte 
hemma! 

En längre tid har vpk och andra 
cykelvänner i Lund kärn p at för be
friade områden för pedaltrampare, 
dvs för särskilda cykelstråk och 
bilfria områden. Det kan nog vara 
bra, men förr eller senare måste 
man ta itu med den mentalitet 
som gör att bilister känner sig tvin
gade att ha bil: nämligen att tran
sportera barn och domuskassar 
till olika delar av stan. 

Är det då ett psykologiskt pro
blem? Knappast, snarare är det 
produktivkrafterna som är out
vecklade. Cykelindustrin har helt 
enkelt inte insett marknadens po
tential. 

Försämring 
Som alla vet har cyklarna bara för
sämrats sedan 1938 års Husqvarna. 
Numera rostar de snabbt och or
kar in te ens bära två vuxna sam
tidigt. Stopp och belägg! säger en 
vän av ordning, man får enligt lag 
inte skju tsa vuxna. Nej, men det 
är en inskränkning som vi måste 
ändra på : visst skulle det vara ro
ligt att ibland kunna skjutsa en 
kompis, käresta eller mormor på 
cykeln? Det vet vi som fortfarande 
minns barndomens cykeläventyr. 

Vi behöver alltså cyklar som är 
både lätta och starka. Flygplans
industrin visar att det finns lös
ningar på detta problem. 

Vietnameserna förde fram sitt 
artilleri till Dien Bien Ph u på skogs
stigar med hjälp av cyklar, vilket 
visar vilken betydelse cykeln skulle 
kunna ha som transportmedel. 
Men då fordras det bättre paket
hållare fram och bak. Och längre 
föremål, som t ex banderollstäng
er, måste kunna angöras utmed ra
men. 

Forskarbyn i Lund är ett fak
tum och det gäller nu att mata 
den med progressiva ideer 
som kan bidra till att förbättr~ 
vårt klassamhälle . VB öppnar 
därför sina spalter för lunda
bo r n as p y r ande uppfin nar l u st. 

Skyddande plastbubbla 
Ängsliga föräldrar kräver stor säk
erhet när småttingarna ska skjut
sas till dagis. Någon sorts plast
bubbla, som även kunde rymma 
horisontalliggande bebisar, borde 
kunna konstrueras , så att den lille 
även vid kraftiga kollisioner går fri 
från skador. 

En sådan bubbla skulle ju även 
skydda för dålig väderlek. Men de 
vuxna får hålla sig varma av cyk
landet, som vid bistert klimat ändå 
ger cyklisten vackra kindrosor. 

Cykelstölder 
De många cykelstölderna inverkar 
negativt på människans cykelbP
nägenhet och polisen lär klara upp 
högst två procent av alla tillgrepp. 
Någon av oss landsmän till Polhem 
borde komma på TOTALLÅSET, 
som gör varje stöld till en menings
lös handling. Med någon typ av el
ektronik skulle båda hjulen, styr
anordning och pedal kunna låsas. 
Respekten för Orwell "1984" 
förbjuder oss dock att fantisera 
kring sändare och alarm som ut
löses vid våld mot låset. 
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Facklig katastrof 
Sedan Elevförbundet (EF) och 
Sveriges Elevers Central Organi
sation (SECO) slogs ihop till ett 
elevfack ElevOrganisationen 
(E O) , har den elevfackliga verk
samheten i södra Sverige stilla 
avlidit . Den styrelse som då 
bildades var helt ny och utan 
erfarenhet av organisationsarbete 
och ändå fick man ingen hjälp 
från EO-centralen. Nästan alla 
medlemmar försvann, och efter
som man inte visste hur man 
söker bidrag så stod man dess
utom helt utan pengar. Det fanns 
inte ens pengar. Det fanns inte ens 
pengar till datalistan över distrik
tets medlemmar, så distriktet viss
te inte ens om vilka som var med
lemmar. Kort sagt: katastrof. Det 
återstår bara att börj a om från 
början . Viss nytta har man ändå 
av det arbete som gamla Elev
förbundet uträttade - dels finns 
det fortfarande erfarenheter att 
ta vara på, dels finns det gamla 
medlemmar att aktivera igen. 

För KU, som ju till inte ringa 
del består av elever, är det en 
mycket vikti~ uppgift att sätta 
elevfacket p a fötter igen. En 
ensam människa har alltid svårt 
att göra sig hörd , men elever 
är särskilt rättslös1. Man ska inte 
tro att de i skolan får lära sig om 
sina rättigheter - arbetsmiljölagen 
t.ex . På pappret har man som elev 
ganska goda möjligheter till att 
bestämma om sin egen unpervis
ning, men, har det visat sig, för att 
genomdriva detta måste man 
kunna sätta fmgret på en lagpara
graf, och det är bl.a. detta som 
eleverna måste lära varandra. 

Här i Skåne har eleverna 
redan genomfört strejker mot 
höstintagningen - vilket är posi
tivt även om man är helt emot 
betyg - och fredsfrågan har lett 
till flera aktioner ute på skolor
na, så det borde finnas ett bra 
underlag för ett sam ordnande 
och stödjande elevfack! 

Uttalande 
V pk: skånes avtalskonferens 
kräver i ett uttalande höjda 
reallöner och utbyggnad av 
den sociala ' omsorgen. Man 
skriver bl a : 
Fortsatt svångrem för låg- och 
mellaninkomsttagare blir till nack
del för landets ekonomi och den 
enskilde löntagarens ekonomi är 
sådan att det är otänkbart med 
y_tterligare standardförsämring . 
Okat vins tu try m me leder in te till 
investeringar och nya jobb. Däre
mot får ökad privat och offentlig 
konsum tio n positiv effekt på 
h~mmamarknaden och industrins 
kapacitetsu !nyttjande. 

Jag, en kvinnopräst- r4 
motståndare ~a 

Jag är emot kvinnliga präster. Det
ta apropå en skribent i Veckobla
det som menade att om man går 
ur svenska kyrkan slipper man va
ra med och betala lönerna till 
kvinnoprästm otståndarpräster. Nu 
stämmer väl inte detta riktigt, rät
ta mig gärna om jag har fel, men 
prästlönerna betalas väl av staten 
och inte av kyrkan? J ag är inte 
medlem i svenska kyrkan. Ej hel
ler i något annat samfund. Detta 
för att jag inte har den rätta tron . 
Däremot är jag medlem i ett kom
munistiskt parti. Det tror jag på. I 
och för sig är jag motståndare ock
så till manliga präster. Svartrock
arnas kön tycker jag är mindre in
tressan t. 

J ag är också motståndare till 
kvinnliga kungar och kvinnliga 
kapitalister. K vinnliga generaler är 
svårare, men okey jag är nog emot 
dem också. Lita aldrig på en mili
tär sa alltid min gamle far. tänk 
om man kunde begära utträde ur 
kungahuset, den svenska kapita
lismen och det svenska försvaret. 
Det skulle man tjäna en bra hacka 
på 

Systemet 
Utträdet skulle jag fira med en 
flaska vitt. Förslagsvis en Chateau 
Ducla 1982. Ett utmärkt torrt 
Bordeaux, nyss inkommet. Det 
går bra till allting, även till ingen
ting. Passa på och köp den i bu
tiken på stortorget, den skall näm
ligen läggas ner. Synd på en så fin 
butik, den enda i stan med ordent
liga skyltskåp framför vilka man 
kan stå länge och bestämma sig . 
Systemet vid Mårtenstorget skall 
byggas om och det vid Knut den 
stores gata flyttas till postens nu
varande sorteringslokaler vid Ban
gatan. 

Vild planering 
i Lund 
I Lunds kommun råder för till 
fallet kaos på planeringssidan. 
Flera remisser som berör över
gripande planeringsfrågor virv
lar omkring bland förvaltning
ar och nämnder. Reaktionerna 
är vanligen negativa om än, 
som sed är, lätt dolda bakom 
förskönande omskrivningar. 

Först har vi "Handlingspro
grammet för socialtjänstens med
verkan i samhällsplaneringen", 
som förutsätter att de otympliga 
och maktlösa planeringsgrupperna 
ska ha ett huvudansvar för s k om
rådesplaneringar, sedan har vi ar
betsgruppen för GPF som vill sam
ordna den totala planerino-en (men 
glömt bort kultursidan) ~ch slut
ligen en delremiss av kommundels
nämndskommitteen, som i huvud
sak handlar om den geografiska 
indelningen, som om själva orga
nisationsfrågan var av underordnad 
betydelse. 

Ansvariga politik er måste se till 
att samordna dessa tre förslag . frå 
gan är om det fmns någon som kan 
överblicka problematiken? 

"Detta innebär att det ej hel
ler i fram tiden kommer att fin
-nas någon systembutik med 
god biltillgänglighet, vilket va
rit önskvärt med hänsyn till 
att transporterna från en sy
stembutik kan vara tunga att 
bära en längre sträcka", 

skriver stadsbyggnadsdirektören i 
sitt yttrande. Nåja, det är väl kärt 
besvär! Eller skaffa en barnvagn . 

Cyklar 
Med barnvagnar, rullstol eller för 
synskadade människor blir det allt 
svårare att ta sig fram på Lunds 
trottoarer. Detta på grund av cy
klisternas tilltagande ofog att där 
parkera sina lyxfarkoster. Det är 
förbjudet. Ut med dem på gatorna, 
där det gäller samma regler för 
cyklar som för andra fordon. Det 
är en missuppfattning att man 
som cyklist får bära sig åt hur som 
helst i trafiken. 
Moderater 
Moderaterna har under de senaste 
åren försökt, och nästan lyckats, 
tvätta bort stämpeln som bruks
patronernas förlängda arm. Dock, 
skrapar man lite på den polerade 
ytan tittar den gamla arbetarför
aktande högw! fram. Det rappor
teras från Gate~ - och trafiknämn-

Energiverken 
Energiverken var nyligen på tape
ten i ett mindre smickrande sam
manhang. Det kunde ni läsa om i 
VB nr 4 Häromdagen var vi fyra 
runt bordet som samtidigt kom på 
att vi inte skött våra förpliktelser 
(och fått påminnelselappar) gent
emot samma kommunala verk. Vi 
hade in te betalt vår e !räkning i tid. 
Visserligen hade vi betalt när vi 
normalt betalar våra räkningar vid 
månadsskiftet. Det verkar vara en 
allmän rutin att man betalar måna
dens räkningar strax eft~r det lö
ningen utbetalas vid månadsslutet . 
Men energiverkens räkningar ska 
vara inbetalde före den 23 :e! Rena 
snurren tyckte vi. Så förrn odligen 
blir det många påminnelselappar 
med hot om speciella åtgärder. 
Slöseri med porto och helt onö
digt. Lite mer sunt förnuft på 
energiverken skulle inte skada. 

Evert 

Gott val? 
Makteliten i Sovjet tycks denna 
gång ha gjort ett gott val när de ut
sett Konstantin Tjernenko till par
tichef. KT är liksom vpk-Lund 
varm anhängare av avspännings
politik och demokratiseringspro
cesser. Kanske kan han bli den re
formpåve som Sovjet så väl behö
ver - åldern till trots. 

dens senaste möte att det hettat 
till ordentligt när moderaterna, i 
fråga om trafikvakternas lokalpro
blem, på fullt allvar hävdade att 
anledningen till att vakterna vill 
stanna kvar i sina nuvarande lo
kaler vid Kung Oskars väg är att 
de är så slöa att de gärna tar det 
extra besvär det innebär att pro
menera in till stadens centrala de
lar. Under tiden slipper de ju att 
arbeta. Det var nog mer än en i 
nämnden som fick sura uppstöt 
ningar. 

Birger Rehn 
Då skall då de, förment, förhatliga 
trafikhindren på gatorna kring sol
gårdarna tas bort. Här går det un
dan i svängarna . Ryktet gör gäl
lande att Birger Rehn fick kalla 
fötter sedan han fått höra att en 
borgerlig intervention till de boen
des förmån var att vänta . Det hade 
sett illa ut i detta socialdemokra
tiska kärnområde. 

Geirid Fiskesjö 
Dåliga motioner skrivs det många. 
En av de senaste, signerad Geirid 
Fiskesjö (c), kräver en minimerinK 
av saltningen av gator och trotto
arer i Lund s kommun. Efter en 
halv timmas diskussion beslöt 
Gatu- och trafiknämnden att till
styrka motionen. Detta sedan det 
visat sig att Gatukontoret de se
naste fem aren inget annat gjort 
än att just minimera saltningen. 
Goddag ishacka. 
Dementi 
Så till slut en dementi. Det är inte, 
som jag skrev för nagra veckor sen, 
Linjebuss som försökt muta vissa 
kommunalpolitiker genom att 
dela u t gratis årskort. Det är istäl
let kommunen som star för dessa 
beskattningsbara förrn ån er till ett 
värde av en knapp tusen lapp per 
styck. Men vem i hela kommunen 
har beslutat detta, det skulle jag 
bra gärna vilja veta? Och vem har 
fått dem? Det är väl en fråga för 
våra nitiska taxeringsnämndsleda
möter? 

Eller 
dåligt val 

Rasko/nikav 

Ue gamla kadrerna utgör 
självfallet en stor rikedom för 
partiet och staten . De besitter 
något som de unga kadrerna sak
nar: en kolossal erfarenhet i fråga 
om ledning, en marxist-leninis
tisk principiell härdning, sakkun
skap , orienteringsförmåga. Men 
för det första är det alltid ont om 
gamla kaderarbetare, det fmns 
inte tillräckligt sådana, och de 
börjar till en del redan till följd 
av naturens lagar ryckas bort från 
sin plats i ledet. För det andra är 
en del av de gamla kaderarbetarna 
ibland behäftade med en envis 
böjelse att se tillbaka, att sitta fast 
i det förflutna, att hänga fast vid 
det gamla och ej lägga märke till 
det nya i livet. Det kallas att för
lora sinnet för det nya. Det är en 
mycket a!lvarlig och farlig brist. 
( ... ) 

Därför är det nödvändigt att 
djärvt och i rätt tid befodra de 
unga kadrerna till ledande 
poster." 
J.Stalin, Verksamhetsberättelse 
på 18:e partikongressen om 
S U KP (b): s centralkommittes 
arbete, 1939. 



Dessa eviga 
personangrepp 
Styrelsens ledare i förra VB 
har väckt intresse och många 
frågar sig vilken skolpolitik 
vpk egentligen har. Positivt 
vore om denna inte helt okon
troversiella ledare kunde star ta 
en debatt om skolans alla pro
blem. 
Tarcisio Bommarco, som sitter i 
fullmäktige för vpk, inieden 
Skall all tid dessa eviga personan 
grepp fa dominera den politiska 
debatten? Är verkligen denna le
dare vad VPK Lund anser i skol
frågan? Skall den politiska debat
ten alltid vara sa personfixerad och 
psykologiserande? Anser verkligen 
VPK Lund att detta är bästa sät
tet att skapa en konstruktiv debatt 
och föra partiets politik framåt? 
Det är nagra av de frågor jag stäl
ler mig när jag läser VPK Lund an
ser i VB nr 5. Som medlem i VPK 
kan jag inte göra nagot annat än 
beklaga dels tonen , dels innehållet 
i ledaren. 

Det finns som sagt mycket att 
säga om innehailet och den politik 
som föresprakas i ledaren. Jag kan 
återkom ma till det i ett senare 
sammanhang. Det jag nu är upp
rörd över är det sätt på vilket för
fattaren eller författama opåkallat 
angriper Daniel Kallos. Det visar 
att dessa människor (lärare förmo
dar jag) inte enbart saknar politiskt 
omdöme utan också vanlig var
daglig hyfs för sociala umgänges
former. Dessa angrepp borde inte 
fa förekomma mot en partikamrat 
och ännu mindre mot "en gammal 
vän". 

Att tillskriva D K åsikter han 
inte har eller förfalska dom på det
ta sättet är mycket dålig stil, po
litisk undermåligt och har som en
da verkan att förpesta luften. D K 
har mig vetande aldrig påstått "att 
läraren är roten till det onda i dag
ens skola". Det han istället har 
gjort är att han analyserat mellan
skiktet som social grupp och dess 
inverkan på ideologin i samhället 
och i skolan. Följaktligen är det 
också felaktigt att påstå "att lärar
en är en typisk bärare av borgerlig 
ideologi" . Det han istället påstår 
Är att han är bärare av sitt eget 
skikts ideologi och på så sätt för
sökt tillförskansa sig en neu traJ 
ställning i kampen om ideologin. 

Det sagda är enbart för riktig
hetens skull, men är egentligen o
nödigt eftersom det inte är D K 
som tagit till orda och blivit miss
förstådd eller misstolkad. Hans 
skuld består i att Lucifer sagt nå
gra vänliga ord om honom. Detta 
har framkallat reaktionen . Han är 
verkligen en j ä ve! denne Lucifer: 
det räcker inte med Brodin, "ock
så honom (D K) beundrar Luci- · 
fer" . Då gäller det att med några 
svepande, ogrundade, ja kränkande 
påstående visa för alla vilken typ 
egentligen denne docent i pedago
gik är. Detta är minst sagt ohyvlad 
argumentationsteknik. 

Vad jag förstår är nu det enda 
som i nuvarande situation är rik
tigt är att författare, författama 
eller VPK Lund ber om ursäkt. 
Det är det minsta man kan begära. 

Tarcisio Bommarco 

Radikal 
skolpolitik 
"J mina tankar fanns de ute

blivna orden 
från dem som står utanför, 
dom som är utsatta för orätt-

visor, 
orättfärdighet 
oclz egentligen vill säga mycket 
men låter det vara osagt" 

Orden återger Gösta Brodins 
reflektioner (Arbetet 8/1-84) 
Vilken kontrast utgör inte dessa 
rader mot "danska skallar och 
falleben i skoldebatten" (VB 
5/84 ), mot ett språk genomsyrat 
av intellektualismens avart - den 
föraktande ironin, mot ett malpla
cerat kåserande över den egna 
läroverksmil i ön. 

Som al ternativ till Brodins 
konkreta förs lag ställer VPK Lund 
nu bl.a. kravet på "demo
kratiska strukturer i skolan" . Vad 
är detta annat än ett närmast 
tragiskt återupprepande av social
demokratins till intet förpliktande 
fraser. 

Kärnan i GB :s budskap att ar
betarbarnens utslagning måste för
hindras blir för VPK Lund först 
och främst ett uttryck för "reak
tionärt arbetsköpartänkande" . 

Bortsett från vad man tycker 
om detaljerna i det Brodinska 
förslaget så avslöjas i "danska 
skallar .. . " en oförmåga att se 
det radikal i GB:s agerande, i hans 
sätt att spränga de underförstådda 
politiska ramarna, att ställa 
direkta frågor som gör klassam
hällets verklighet tydligare. Sam
tidigt avslöjas ett nonchalant oin
tresse för det spontana gensvar 
som GB otvivelaktigt har fått från 
många arbetare . Detta avfardas 
som ett uttryck för "grövsta po
pulistiska hets". 

Ska man se VPK Lunds ställ
ningstagande på denna punkt som 
politiskt omedveten eller är det 
istället ett konsekvent ställnings
tagande utifrån ett mellanskikts
partis position? 

Eva o Tomas 

Mer om religion 
J ag tackar signaturen " n e u " 
för det genomtänkta bidraget 
och konstaterar att visst finns 
det bra argument för att gå ur 
statskyrkan. Jag själv är intres
serad av att det även finns ar
gument för att bli kvar i en så 
pass omodern och ute orga
nisation som Svenska stats 
kyrkan. För övrigt är jag var-

ken döpt eller konfirmerad, 
men dock medlem . 
Det svenska samhället har långt 
bakåt i historien byggts upp ge
nom fasta, enhetliga organisation
er, varigenom det fo lkliga inflytan
det kunnat gö ra motstånd mot ur
artat hövdinga-, adels- och borgar
välde. Här har funnits ting, socken
stämmor, indelningsverk, riksdag
ar - och kyrkoorganisationer , där 
man faktiskt valt sin präst och be
stämt över sin kyrka. Kyrkan har 
också varit, förutom Salighetsverk, 
en världslig organisation , som haft 
hand om sjuk- och fattigvård, sko
la, folkbokföring, offentliggörande 
och ofta även föm1edlat veten
skapliga landvinningar: prästen var 
ju vanligen den ende som legat vid 
universitet ! 

Sprickan 
Universiteten har ofta utvecklats 
ur kloster- och domkyrkoskolor. 
På så vis kan man säga att kyrkan 
fött sin världsliga motsats - den 
vetenskapliga världsbilden, som ju 
i grund och botten även de kristna 
omfattar. må vara att rle merl11:er 
en spricka i universum. På samma 
sätt har i den judiska religiösa 
skolan, Yeshivan, under årtusen
den judiska intellektuella skolats, 
som stark påverkat bildningen i 
Orienten och Västerlandet. 
Existensen 
Vad har nu detta med statskyrko
frågan att göra? Jo, genom att od la 
enkel antiklerikalism, som m ånga 
radikaler gör, avsvär man sig käl
lorna till historien: den andliga så
väl som den världsliga. Man missar 
en av förklaringsgrunderna till 
sina egna värderingar, som ju inte 
kan härledas direkt ur naturen! 
Man fattar in te att våra föregång
are försökt uttrycka sitt lidande 
och sina drömmar genom det re
ligiösa språket, som föreföll rea
listiskt innan forskningen började 
fira triumfer. Och existensiella 
problem trängs undan, man upp
för sig som om lidande och död 
inte existerade. 

Kort sagt, den överlägsenhet 
som många marxister uppvisar när 
de bemöter troende människor , 
tycker jag i stället borde ersättas 
med en nyfiken förundran över 
att några ännu kan hoppas på en 
fram tid även på andra sidan grav-
en. 

Finn 

forts från sid l 

Cyklens framtid 
Cykelljuset 
Alla erfarna cyklister vet att ljus
frågan väntar på sin lösning: för 
å ena sidan har vi usla dynamos , 
som fungerar dåligt och som ökar 
pedalmotståndet , och å andra si
dan batteridrivna lyktor som 
glöms och som är tunga att släpa 
med sig. Här skulle behövas en fast, 
batteridriven och stöldsäker kon
struktion. Och en med billiga re
servdelar, om ändå något skulle 
bli bortskruvat. 

Ett annat problem är alla 
svampiga sadlar, som formligen 
suger åt sig fukt . Vem har inte 
ondgjort sig över en fuktig bak? 
Möjligen finns redan den perfekta 
sadeln i handeln, men jag har då 
inte stött på den . 

Ruskväder 
Ofta överraskas vi cyklister av 
regn , blåst och snö och då är vi i 
starkt behov av tunna överdrags
kläder med kapuschong. Så det 
borde höra till standardutrustning
en med en behållare för dylika 
plagg - ungefar som flygare har 
fallskärm . 

Rostiga, skitiga kedjor är tyvärr 
mycket vanligt bland tvåhjulingar
na. Här väntar vi på uppfinnandet 
av inkapslade kedjor i oljebad, som 
byts ut ungefar som man byter 
kassetter. 

Cykelvagn 
Bra fästanordning för behändiga 
cykelvagnar borde finnas på den 
moderna cykeln . Kanske är det 
rimligt att man också ska kunna 
ansluta ett hydrauliskt bromssy
stem från cykeln till vagnen. Att 
tävla om vem som kan ta den 
tyngsta packningen blir säkert ett 
söndagsnöje på Lunds gator. Man 
talar då i tidningarnas reportage 
om "cykelekipage" . 

Framtidens cykel är nog också 
datoriserad, växlarna t ex kopplas 
in allt efter vägbanans lutning, 
vindstyrka och underlagets frik
tion. Till finesserna hör också ett 
motstånd som kan kopplas in för 
att maximera motionseffekten. 

Men för teknikpessimisten 
kvarstår dock den vanliga hand
växeln. 

slutanalys 
Även en billig variant av den här 
framtidscykeln kommer att kosta 
omkring 5 000 kronor . Men det 
blir ändå en bra affar eftersom 
man sålt bilen. 

För att uppleva fartens tjus
ning, hyr den numera konditions
starke svensken då också en sport
bil, och kör i därför fardigställda 
banor. Där går det vilt till, men 
ännu tuffare är den madrasserade 
bilbanan , där påstrukna högre 
tjänstemän med representations
kort får köra i max 20 km /tim-
men. 

FH 

Oläsliga 
protokoll 

För allmänheten är besluts
protokollen från styrelser och 
nämnder fullständigt obegripliga 
utan tillgång till bakgrundsmateri
al. Antingen måste protokollen bli 
mer utförliga och beskrivande eller 

måste bakgrundsmaterial finnas 
lätt tillgängligt på t ex biblioteket. 
Men som Richelieu (mp) påpekat 
i fullmäktige tillhandallåller biblio
teket ofta bara beslutsprotokoll, 
det gäller även för biblioteksnämn
den själv! 
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Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJMl 

Från Ljugarbänken Där staden renas 
".Jag är ingen s k frigjord kvinna". 
sager Ingegerd Göransson i en in
tervJu och hoppar av från lunda
P()htlken när Maken blir lands
hovdmg. Gör hon rätt? 

Umum Ryd~ (m} 

- Lite frigjordhet hos kvinnan 
skadar inte, he he! 

Nils Arn~ A(ld~nwn (c) 

- J a, det är utmärkt! Den gamla 
bondflickan Ingegerd svarar som 
en riktig lantis . 

Ebba Lyttkens (fp) 

-Min Hampus har ju en viss posi
tion så jag vet att det kan vara 
svårt. Men nej, jag är nog mer fri
gjord än Ingegerd. 

BiT(er Rehn t sj 

- Jag skulle då inte byta Lund 
mot Malmö även om Margareta 
blev landshövding. 

-•~ 
·f.Ji~ 

Kjell Dahlstram (mpl 

-Nu ska inte VB försöka få mej 
att ta ställning mellan könen! 

Kommunens vakande öga regi
strerar våra mest enskilda 
handlingar på morgnarna då 
vi tvättar oss, uträttar våra be
hov och spolar. I entn:!n på 
Kallby avlopps- och renings
verk finns ett instrumentbord 
med en massa lampor som ta
lar om vilka funktioner som 
är igång på verket, och man 
kan också utläsa hur mycket 
vatten vi använder. Vi använ
der ca 300 lit/person och 
dygn. 

33 000 m 3 vatten/dygn passer
ar reningsverket och vi räknade u t 
att det motsvarar ungefar en sam
manhängande rad tankbilar fram 
och åter till Malmö . Till verket 
kommer vatten dels från hushållen 
och industrin men också regnvat
ten från gatubrunnar. 67% av vatt
net kommer från hushållen, 8% 
frän industrin och 25 % från ex
empelvis institutioner. På verket 
finns ett laboratorium för analys 
och kontroll av vattenreningen .. 

Ut i Lommabukten 
Hur renas då vattnet? Toapapper 
o dy som vi spolar ner samlas ihop 

Huvudsaken 

Här ovan ser ni Rolf Nilson (vpk) 
som vi klä t t u t i slokhatt. Detta 
med anledning av att vi i Ny Dag 
läste att folklivsforskaren Sven B 
Ek (han som skrivit böckerna 
"Nöden i Lund" och "Döden i 
Lund") påmint om att slokhatten 
tidigarevar en klasskampssymbol, 
som Hmke Bergegren och hans 
ungsocialister, trotsigt bar för att 
markera distans till reformisterna 
inom socialdemokratin. Numera är 
vi ju alla reformister - fast vpk 
nå go t m in d re än regeringspartiet. 

Hur som helst är det roligt med 
huvudbonader: Ta t ex statsvetaren 
Agne Gustavssons (s) bruna, muff
liknande kreation; den får mig all
tid att tänka på en kommunalpo
litisk utre.dning av något slag. Eller 
betrakta Lennart Söderlunds -
han spelar ibland bas i Lunds kom
munistiska blåsorkester -skapelse 
i ljust får, som må vara ett äremin
ne över svenska armens vinterbe
redskap. 

Jämfört med dessa två är soci
aldemokratiska kepsar en styggel
se. Vad vpk :are genomsnittligen 
har på huvudet är mig inte bekant, 
kanske markerar de sin vildhet ge
nom att gå barhuvade? 

Tant Fina 

och körs i container till Malmö 
där det tas omhand . Vattnet renas 
sedan i tre steg: mekaniskt, bio
logtskt och kemiskt för att till slut 
rinna ut i Höje å som mynnar ut i 
Lommabukten. Det slam som blir 
över behandlas med bakterier i 30 
dygn och det rötslam som blir 
kvar skänkes till bönder som an
vänder slammet till jordförbätt
ringsmedeL Det innehaHer kväve 
och fosfor men ocksa tungmetal
ler och det finns restriktioner för 
hur ofta en bonde far slam . 

Bakterier 
En stor fråga på reningsverket är 
ar~etarskyddsfrågor, som ständigt 
maste ses over. Personalutrymmen 
mnehaller l•Jnchrum , motionsrum 
och speciella tvättmöjligheter. 
Baklenefloran är stor pa verket, 
man utvecklar dock en vi ss im
munitet och sjukfrånvaron är 
mindre än för andra kommunal
arbetare. Det luktar in te speciell t 
illa pa remngsverket, ibland ringer 
folk och klagar men da är det ofta 
en bonde som sprider gödsel på 
åkrarna runtomkring. 

Alternativ 
katolsk kyrka 

Bod il 

Att placera nya katolska kyrkor 1 

uppvuxna stadskärnor tycks vara 
besvärligt. Häromåret var det 
mycket bråk om ett sant fall i 
Stockholm. DN kom då med den 
utmärkta lösningen: låt papisterna 
få tillbaka S :ta Clara kyrka. Den 
byggdes ju under katolska tiden 
och i Stockholms avfolkade och 
avkristnade city användes den in
te av särskilt många. 

Nej, det blev inte så. Men låt 
oss se om protestanterna i Lund 
är mer generösa. Katolikerna i 
Lund behöver en kyrka, och de 
har historisk och praktisk rätt att 
få den centralt belägen. De ska 
mte behöva trängas med Rikets 
Sal och Verdexa och de andra 
templen pa Gastelyckan. 

A andra sidan är det solklart 
att de inte bör få bygga sitt stora 
tilltänkta schabrak vid St Tome
gatan och därtill riva q -märkta 
gamla hus. Och dra in en massa 
extra bilar på söndagsförmidda
garna! 

Nej, låt Lunds katoliker få 
(tillbaka) Klosterkyrkan! Den har 
visserligen även gamla traditioner 
som protestantisk församlingskyr
ka, men katolikerna var först. Och 
de utövande kyrkakristna är inte 
fler än att de får plats i Dom- och 
Allhelgonakyrkan. 

Eller hur är det med ·den pro
testantiska generositeten? 

Gunnar Sandin 
materialist 

Nu har väl ändå högervinden blåst 
för mycket på VB när man kallar 
blåsorkesterns kvinnliga dirigent 
för "det där lilla" som står fram
för orkestern. 

Petronius Bram 

En fläkt av världen 
-på Galleriet 

Vi som upplevde John Cage -
1 btld, sknft och ton - har inte 
råd att köpa några tavlor. 

Anders Tornberg och Karl 
":itting ve,t det . Men upprepade 
ganger (pa grund av publiktill 
strömningen) l3t de oss uppleva 
något väsentligt och i Lund säll
synt . Slut för i kväll , men Galle
riet ligger kvar på Kungsgatan . 
Utställningen finns ännu att be
skada och följs av andra. Gä dit! 

Birgitta Fernstedt 

VPK IF Träning på Lerbäcks
skolan !ö 18/2 kl 16 . 
DANSVECKA på Lilla Teatern 
28 febr. - 4 mars. Inf hos KV. 

konvnunistlsk 
kommunalpolitik 

Kompol har möte den 20.2 . På 
dagordningen: insynsfrågor och 
kommunal demokrati. 

Kompol har möte den 27.2. kl 
19.30. Politiskt tema: Skolpoli
tiken i Lund. Inledare skolsty
relserepresentanterna. OBS! Alla 
skolpolitiskt intresserade VPK :are 
och K U :are välkomna. 
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