
Fred~gen den 13 april 

Första maj, första maj • • 

Lite nostalgi, mycket förnyelse blir det i Vpks och KUs förs~a
majfirande i år. Huvudtalare blir Herman Schmid som till· 
hörde förgrundsfigurerna i studentvänstern åren kring 1968 
och sen var med och byggde upp det "moderna" Vpk Lund. 
Nu ska Herman bli rektor för den marxistiska folkhögskolan 
Bona som startar på allvar i höst. 

Blåsorkestern fyller tio år i år och kommer att spela en 
framträdande roll i förstamajfirandet. 

Samling blir som vanligt på Cie
menstorget kl 13.30 och det av
slutande mötet hålls på stortorget 
med början omkring 14.45. Där 
får man utom Herman och Blås
orkestern höra kortare anföran
den av representanter för Kom
munistisk Ungdom och Kommu
nistiska Högskoleföreningen. 

Rock & Folk 
Men förstamajfirandet är mer än 
demonstrationen. Liksom förra 
året blir det under förmiddagen 
politisk gatumusik i centrala stan 
som underhållning av och upp· 
maning åt alla flanörerna som bru
kar vara ute för att se på "stu
denterna och demonstranterna". 
Förhoppningsvis övertygas somli
ga att ansluta sig till de senare. 

Det blir ett brett spektrum av 
gatumusik under den samlande 
parollen "Våren och socialismen": 
ett rockband, en folkmusikgrupp, 
träblås och stråkar, jazz och tru
badursång. En del är förstås 
väderkänsligt men vi räknar med 
en vacker första maj. 

Konsten som vapen 
Mer musik blir det naturligt
vis i samband med demonstra
tionen. Blåsorkestern förstås som 
alltså debuterade vid förstamajde
monstrationen 1974. Den har ut
vecklats en del sen dess och 
det kommer att märkas i reper
toaren. 

De exaktare parollerna blir 
det besked om i kommande VB. 
Men en banderolltext som åter
kornmer är "Gör konsten till ett 
vapen i kampen för socialismen". 
Det är inte bara slagord utan 
också praktik, och det syftar 
inte bara på den ovannämnda 
musiken . Det gäller ordkons
ten, årsboken "Lund sett från 
vänster" med ett brett innehåll 
kommer som vanligt att säljas. 
Och det gäller inte minst bild
konsten. Henrik Teleman har 
ritat en färgstark affisch som 
kornmer att synas i stan inför 
första maj men Vpks bildma
kare arbetar i år även tredimen
sionellt. Resultatet får vi se i 
tåget. 

Latinamerika 
Trots allt symboliskt tal om kamp 
och vapen blir freden ett av de
monstrationens huvudteman. 
Fattas bara annat. 

Och vi får som vanligt en 
slagkraftig antiimperialistisk av
delning. Nej, slagkraftigare än 
vanligt, för vi räknar med en 
stor sambaorkester som organi
seras av de många progressiva 
latinamerikanerna. Vi delar de
ras glädje över att flera av de 
sydamerikanska gorillaregimernas 
dagar nu verkar vara räknade 
och att många nu ser slutet på 
landsflyktens år. Och vi förenas 
med dem i försvaret av de pro
gressiva krafterna i Centralarne
rika. 

Dans, korv mm 
På festen (som börjar i Folkets 
park kl 19) blir det åter anknyt
ning till den jubilerande blåsor
kestern som kornmer att dorni
nera programmet. Och som sva
rar för uppläggning. I år blir 
det 01, korv och mässingsmusik . 
Desars ordnar dansmusiken. 

Så det blir nog en fin första 
maj. Men inte av sig själv. Ställ 
upp på de arbetsmöten som an
nonseras på annan plats och i 
kommande VB. Och acceptera 
gärna arbetsuppgifter om nån 
skulle ringa. 
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Kommundelsnämnder 

Vad vill man uppnå? 
Sist sociala centralnämnden hade möte ställde sig hela nämn
den bakom VPK :s förslag till remissyttrande på kommundels
nämndskommittens förslag till områdesindelning för de kom
mande kommundelarna. Anders Sannersted t sammanfattar här 
remissyttrandet. 

Kommundelsnämndskommitten 
skickade ut ett förslag till områ
desindelning på remiss till bl a de 
kommunala nämnderna. Jag skrev 
inför socialnämndens sammanträ
de ett mycket kritiskt yttrande. 
Kommitten hade börjat sitt arbete 
i fel ända, menade jag. Att social
nämnden i sin helhet ställde sig 
bakom mitt yttrande är en fram
gång, ett tecken på att vi behåller 
initiativet i frågan om kommun
delsnämnder. Men jag är inte över
tygad om att den partipolitiska 
enigheten kommer att bestå . 

Innan man diskuterar hur en 
områdesindelning skall se ut i de
talj, bör man först tala om vad 
man vill uppnå med att införa 
kommundelsnämnder. Vilka är 
målen? Vilka uppgifter skall kom
mundelsnämnderna ha? Hur ska de 
förhålla sig till de nuvarande fack· 
nämnderna? 

Förbättra demokratin 
Syftet med att införa kommun
delnämnder bör i första hand vara 
att förbättra den kommunala de
mokratin. Det kan man göra på 
många sätt, och egentligen hade 
kommunen behövt en utredning 
som handlat om just detta: hur 
förstärker man den kommunala 
demokratin? Klart är att om korn· 
mundelsnämnder skall bidra till 
en förbättrad demokrati, så krävs 
att ett nytt arbetssätt införs i den 
kommunala verksamheten: det 
krävs en större öppenhet och en 
mer direkt kommunikation med 
medborgarna. 

Men jag pekade också på flera 
andra mål. standarden på den 
kommunala servicen får inte för· 
sämras; den måste bibehållas och 
förbättras. Vidare får inte servi
cen variera mellan olika kornmun
delar: likställighetsprincipen bör 
slås fast . Den enskildes rättssäker· 
het får vidare inte försämras: Den 
kommunalekonomiska effektivite· 
ten får inte urholkas; det sker 
om man tar reformen till in
täkt för att inrätta en massa nya 
byråkrattjänster. 

Fyra mål 
Men tar man dessa fyra mål på 
allvar, får det konsekvenser för 

hur kommundelsnämndreformen 
utformas. Kommundelsnämnds
kornmitten säger nämligen, att 
kommundelsnämnderna skall skö
ta frågor av lokal räckvidd, medan 
facknämnderna skall sköta frågor 
av övergripande räckvidd. (Vilket 
inte klargör särskilt mycket.) Men 
dessa fyra mål innebär, att det 
P.nns övergripande aspekter att 
lägga på frågor av lokal räckvidd. 

Servicestandarden: Om man 
gör en allt för långt gående upp· 
splittring av befintlig verksamhet, 
riskerar man att resultatet blir en 
ineffektiv och sårbar organisation. 
Alla verksamheter är inte lika väl 
lämpade för en långt gående de-
centralisering. · 
Likställighetsprincipen: Någon 
måste ansvara för servicen inom 
t ex barnomsorgen. Facknämnden 
eller kommunstyrelsen? Är det 
socialnämnden som skall besluta 
om daghemstaxor, om personal
täthet och pt:rsonalsammansätt
ning på barnstugorna, om barn
gruppstorlek, om behovstäckning, 
om regler för rätt till omsorgsplats 
osv? Vilket inflytande skall då 
kommundelsnämnden ha? 
Rättssäkerheten: Vem är överord
nad kommundelsnämnden i fråga 
om speciallagsreglerad verksamhet 
(t ex socialbyrån)? Är det social
nämnden? Eller länsstyrelsen? 
Vem är socialsekreterarens chef? 
Socialdirektören eller kornrnun
delsnämndsförvaltningschefen? 

Samordning 
Hur löser man de problem det 
medför att kommundelsnämnden 
skall vara anställningmyndighet? 
Fårkommundelsnämnden utforma 
egna kriterier för meritvärdering? 
Hur löser man frågan om en an
ställd vill byta arbetsplats inom 
kommunen? Vem samordnar? Får 
PON och besvärsnämnden ökad 
betydelse? 

Hur löser man samordningen 
mellan kommundelsnämndemas 
och facknämndernas budgetför
slag? 

Alla dessa problem går att lösa. 
Men man måste inse, att en radi
kal omläggning av hela den kom-

forts. på sid. 4 



Slav
arbete 

Du! Drabbas du av ungdomslagen? 
Den drabbar alla 18 - 19-åringar 
som går utan jobb. Du blir "till
delad" en plats i ett ungdomslag. 
Beordrad att gå dit, utan möj
lighet att påverka vilken arbets
plats du kommer på. Du arbe
tar 4 timmar om dagen för c:a 
30 kronor i timmen, dvs en bra 
bit under existensminimum . 

Detta kan ju ingen sund 
lundabo leva på! utbrister du. Nej, 
naturligtvis inte, men vem bryr 
sig? 

Kapitalet behöver arbetskraft, 
då är staten leverantör - som det 
heter i sången, och det stämmer 
väl ganska bra överens med 
verkligheten. Vart man vänder sig 
på dagens arbetsmarknad, ser man 
diverse lösningar för denna grupp 
individer som kallas "ungdomar". 
Den mest människanervärderande 
torde dock vara denna ungdoms
lag. 

Du kan inte välja arbetsplats 
- nekar du till en plats mister du 
alla arbetslöshetsstöd inklusive 
socialhjälp, dvs du faller igenom 
hela det sociala skyddsnätet. 
Då lönen är under existensmini
mum måste man söka social
hjälp för resten. Det är heller 
inte tillåtet att ha någon som 
helst form av regelbundet ex
traknäck - då mister du din 
plats . 

Vad som hänt är att vi har ett 
B-lag på arbetsmarknaden för 
vilket åldersgränsen successivt 
höj s. Detta B-lag ställs utanför 
den ordinarie arbetsmarknaden, 
vilket innebär social och 
ekonomisk utslagning för en stor 
del ungdomar. Man blir' beroende 
av sina föräldrars ekonomi, och 
ens personliga och sociala fri
görelse uppskjuts till en allt 
senare tidpunkt i livet. Detta 
är faktorer som påverkar ung
domens situation. 

Runt om i landet har röster 
höjts mot denna ungdomslag. 
Den kommunala budfirman "Ring 
så springer vi" tillsammans med 
musikföreningen "Dundret" 
båda i Malmö - har ordnat ak
tioner mot ungdomslagen. En de
monstration genomfördes i 
höstas, och nu skall de ordna 
ett ungdomsfik för arbetslösa, 
att fungera som informationsbyrå. 
Denna ide kommer att spridas 
i lan<iet, och inför valet .SS 
kommer uppvaktningar av poli
tiker att äga rum och krav att 
föras fram om ungdomslagens 
avskaffande. 

Lundapolitisk 
hors d' reuvre 

Det här med teori 
Sten Norin som kommunalråd? 
Nej, det gick inte, trots påstådda 
manipulationer med massmobilis
ering och mutmiddag. Nu verkar 
det som om Sten Norin skulle 
kunna smita in bakvägen ändå på 
grund av Birger Rehns ohälsa. 
För några år sedan jagade jag en 
debatt mellan Walter Korpi och 
Jan Lindhagen, publicerad i soci
aldemokraternas teoretiska organ 
Tiden. Efter att ha uttömt alla 
andra möjligheter stegade jag upp 
till Sten Norin i den socialdemo
kratiska högborgen på Killansga
tan och frågade efter sagda tid
skrift. Sten tittar på mig, mum
lar något ohörbart, tar telefonen 
och ringer till högkvarteret i 
Malmö och säger: "Du, jag har en 
kille här som letar efter en tid
skrift som heter Tiden, är det nå
got som du har hört talas om ... " 

Mera teori 
Marxistisk teori diskuteras inte så 
ofta numera. Stuciecirklar i ämnet 
har blivit färre och färre . Dock 
fmnsju alltid en marxistisk grund
kurs i partiets regi. Från förra mö
tet berättas att en av deltagarna 
reste sig upp och gick efter att 
han fått klart för sig att ett av 
marxismens grundbegrepp är 
varan arbetskraft. Det var ett av 
de mest cyniska sätten att betrak
ta människan på, som vara ... 

Att resa sig upp och gå 
Det finns olika anledningar att 
lämna församlingar. Andre de 
Richelieu (mp) lämnade förra 
gatu- och trafiknämndsmötet ef-

ter en s ä kallad västraringenarn
röstning, det vill säga där borgar
na går samman med vpk för att 
manövrera ut socialdemokraternas 
förslag och sedan själva ta hem 
slutsegern. Frågan det gällde var 
huruvida en särskild trafiknämnd 
skall inrättas och om den i så fall 
skall ha en egen förvaltning. 
Självklart, tycker vpk. För vpk 
har alltid trafiken varit en viktig 
politisk fråga som verkligen för
tjänar en särskild nämnd med där
till hörande egen förvaltning. 

Om jag känner den stridbare 
de Richelieu rätt kommer Anders 
Nelson (c) att vid något lämp
ligt tillfålle få äta upp det sura 
äpplet. 

Om gågator 
V pk i Lund har de senaste 15 åren 
drivit frågan om gågator i centrum. 

Nu har kassapparaten förm ått 
Nu har köpmärmen genomgått en 
omvändelse under kassaapparaten 
ochkan nu stoppa denna oheliga 
allians? J o, en strid mellan topp
tj änstemän inom olika berörda 
förvaltningar. Samtidigt som l: e 
trafikingenjören Torsten David
son på stadsarkitektkontoret sit
ter och pular (kan man säga så?) 
med en utredning som kommer 
att göra stortorget till ett nytt 
rödabusstorg går gatukontoret ut 
och begär att från en utom
stående konsult få inhandla en 
utredning om hur man skall bli 
av med alla bussar i centrum. 
Dessutom går det ett rykte om 
att denna konsulttjänst skall in
köpas från VVB , ett företag i 
branschen som under 1960-ta
let lär ha hjälpt till att rasera 
åtskilliga stadskärnor i landet. 

Skärp er , politiker, och sätt 
stopp för denna komedi! 

En provokation 
Om jag vore lärare (vilket gud 
förbjude av hänsyn till elever
na); om jag då, utöver min or
dinarie arbetstid , skulle tvingas 
till att offra kvällar för kvarts
samtal, helger för att rätta skriv
ningar , lov för att förbereda 
lektioner och dessutom på övrig 
tid behöva ställa upp som ställ
företrädande förälder i krissitu
ationer; om så vore, skulle jag 
falla på knä och tacka Sankte 
Brodin för att han vill införa 
reglerad arbetstid. 

Nej lärare, bliv vid din ka
teder. 

Rasko/nikav 

Vad arrangerar då KU för 
utåtriktade aktiviteter? I Lund 
kommer en "slavauktion" att 
genomföras. Vi kommer att gå ner 
på Mårtenstorget ihopkedjade, i 
samlad trupp (preliminärt). Där 
kommer våra slavar att auk
tioneras ut till lämpliga "uppkö
pare", tilllägstbjudande. 

Kvinnlig folkhögskola 

"Ung arbetskraft till salu" 
kommer ropen att ljuda. Alla som 
vill medverka är välkomna. Vi 
kommer även att måla oss vita i 
ansiktet alltså en typ av 
gatuteater. Många KU:are är 
redan intresserade och tänker 
komma. 

Alltså! Lördagen den 28 maj 
är det slavauktion på MåTtens
torget. Tid kommer att meddelas i 
ett senare nummer. 

Under många år har kvinnorö
relsen haft planer på en Kvinna
folkhögskola, men ännu är den 
inte förverkligad. I Göteborg finns 
vin terkurser för kvinnor i bygg
nadsteknik och även vanliga äm
nen. Dessa har hållits för arbets
lösa kvinnor, bland dem många 
invandrare. 

Även i Stockholm fmns det en 
grupp Kvinnofolkhögskolegrup
pen, som arbetar för att starta en 
folkhögskola. Denna grupp ordnar 
kortare kurser för 4 :e sommaren 
i rad. Dessa kurser hålls i Smedje
backen i Dalarna. 

På dessa kurser vill man "hitta 

en frigörande feministisk pedago
gik , som ger oss möjligheter att ta 
vara på varandras erfarenheter 
som kvinnor i ett patriarkaliskt 
samhälle". 

På de flesta kurserna fmns möj
ligheter till barnpassning. Denna 
sommar finns kurser i bl a bilvård 
för nyböJ.jare; Astrologi för ny
böJ.jare; Starka kvinnor; Kvinnor 
och våld och Gudinnevisioner. 

Det behövs pengar för att star
ta en riktig Kvinnofolkhögskola . 
Skicka gärna bidrag till Pg 295 23-
8. Gruppen har adress Snickar
backen 10, 111 39 Stockholm . 
Tel 08-10 76 56 tors 19-21. 

Karin Blom 



Svante Nordin och Uppsalafilosofer Drömsk 

Min filosofiska bildning är närmast 
noll, men det hindrar inte att jag 
har tillbringat åtskilliga timmar 
den senaste veckan samman med 
den svenska filosofihistorien under 
de senaste 75 åren. Jag har läst 
Svante Nordins Från Hägerström 
till Hedenius, en bok som såvitt 
jag kan förstå, kommer att göra 
sin upphovsman ryktbar både 
för lärdom och stilistisk förmåga . 
Det är en suverän skildring av den 
sk Uppsalafilosofins uppgång och 
fall, med intresserade sidoblickar 
på den samtida Lundaskalan och 
man kan läsa den med ett mini
mum av förkunskaper och bara 
njuta av att den är så elegant 
skriven. 

Lugn i 

stormen 
Vad händer i Hyresgästföre
ningen, har man inte några 
stormiga årsmöten nuförti
den? 

Årsmöte har man, men 
stormiga är de inte längre . 
På årets möte fick den gam
la styrelsen förnyat förtroen
de. En ny styrelseledamot 
valdes in. 
Mötet tog ett uttalande om att 
man bör försöka hålla hyreshöj
ningar för lokaler (affärer o dyl) 
på en rimligare nivå. Många små 
affärer och föreningar har pro
blem att hitta centrala lokaler 
med rimlig hyra. Motioner om 
kampanj mot hyreshöjningar samt 
om att minska antalet hyreshöj
ningar på grund av ständiga 
höjningar av den kommunala 
värmetaxan antogs av mötet. 

Ljuspunkter 
I sin verksamhetsberättelse såg 
styrelsen några ljuspunkter i 
Lunds bostadspolitik. En förän-

Ett liv och ett kiv 
Nu ska det medges att utgångs
materialet är tacksamt: författa
rens viktigaste material är de 
sakkunnigutlåtanden och de aka
demiska klagoskrifter som produ
cerats vid varje viktigare tjänste
tillsättning. Där skräds sannerli
gen inte orden, inkompetens
förklaringarna haglar som blixtar 
i ett åskväder, nya livslånga flend
skaper grundläggs parallellt med 
att gamla vendettor hålls vid liv. 
Och inte rör man sig bara i de egna 
snäva cirklarna. Nej, alla får vara 
med. Ledarskribenter, regeringar 
och riksdagsmän engageras, ingifta 
oceanografer med amatörfiloso
fiska ambitioner lägger sina tungt 
vägande ord i fakulteten. Ja det 
är ett liv och ett kiv som det är 
en lust och glädje att ta del av. Sär
skilt intagande finner jag att man 
i Uppsalatrakten tydligen har för 
vana att uttala sig om de sökandes 
allmänna intellegensnivå. 

Den är i allmänhet naturligt
vis inte tillräcklig, i varje fall 
inte jämfört med den sak
kunniges favoritläxjunges . All
mänt är det sällan man ser så 
tydliga exempel på hur samman
vävda motiven är för de inblan
dade i dessa strider: formellt hand
lar all t om visad vetenskaplig 
skicklighet, medan varje reflek
terande människa kan se hur 
vanliga makt-, prestige-, och för 
sörjningsaspekter tar överhanden. 

- Tror du pi hyress topp? 
- Nä. 

dring har märkts under 1983 
då borgarna inte längre hade 
majoritet i kommunen. Ett ökat 
byggnadsprogram med fler hyres
rätter har fram tvingats av s, vpk 
och mp. Pengar till miljöförbätt
ringar har utlovats liksom en 
utredning av kommunala bostads
bolagets sociala merkostnader. 
Det anser man vara ett steg i rätt 
riktning, men HGF .s styrelse är 
fortfarande kritisk mot den förda 
politiken. 

Negativt 
Inga försök har gjorts från poli
tikerna att begränsa hyreshöj
ningarna, inte ens vad gäller de 
kommunala taxorna. Pensionärer
na har inte, som man hoppades, 
fått tillbaka den del av bostads
bidragen som borgama skar bort. 
Bostadsanvisningslagen har inte 
heller fallit politikerna på läp-

pen. all o • d t ·d · Det är tsa mm re s n tg-
heterna inom rörelsen och ett 
samlat agerande utåt. 

Och den akademiska filosofins ut
veckling från sysslande med världs
anden till begreppsanalys och tek
niska manipulationer inom predi
katkalkylen är inte entydigt resul
atet av fria tänkares avslöjande av 
gammal humbug utan kan lika 
gärna ses som överbyggnadens 
smidiga följsamhet till samhälls
basens förändrade behov under 
det moderna samhällets framväxt. 
Författaren försäkrar att Lunda
skolan inom filosofin är stendöd, 
men frågan är om inte hans bok 
är ett tecken på motsatsen. 

Lära fö r livet 
Jag vet inte hur Svante Nordin 
har det med marxismen nu för 
tiden - förhållandet har ibland 
verkat lite ansträngt - men det 
står helt klart att han har stått 
väl rustad att granska vad som är 
en viktig del av Sveriges intellek
tuella historia. Kanske har han fin· 
slipat sin analysförmåga på en 
eller annan bysantinsk intrig i 
Vpk Lund. Det finns, som jag 
brukar framhålla, inget som går 
upp mot -politiskt ~~ete .in?m 
vänstern för en allstdlg trarung 
för livets alla skiften, antingen 
man ska ägna sig åt affischtavel
spikning eller argumentationsana
lys. 

Lucifer 

V pk-Lund 
i närradion 
På fredag kl 16.15 , med repris på 
lördag kl 10.25 sänder Vpk Lun~ 
sitt tredje närradiOprogram pa 
99 ,l M H z. Vi kommer att upp
märksamma fritidshemmens verk
samhet i sommar och tar vidare 
upp frågan hur det går_ med 
Kulturrnejeriet. Lars-Åke Mikaels
son och Britt-Marie Johansson 
bidrar med musik. 

musik 
Den legendariske trumpetaren 
Chet Baker satt på stadshallens 
scen och spelade och sj ö ng i 
måndags kväll. Man får väl in
stämma i vad Bull skrev i Ar
betet, nämligen att denna sköna 
musik hör hemma i en lite inti
mare milj ö. Men å andra sidan är 
den så drömsk att man bara ge
nom att sluta ögonen lätt kan 
förflytta sig någon annanstans. 
Och då kan man ju lika gärna 
välja ett ställe som är . riktigt 
kongenialt med musiken . Jag 
valde Ole Nessers pianobar i 
Köpenhamn, en riktig sylta. 

Där satt Chet inklämd i ett 
hörn, tandlös och vek, och spe
lade sina ballader. Eftertänksam , 
sparsam med tonerna och med 
de krafter han ännu har kvar 
efter ett hårt liv . Ibland lutade 
han sig fram mot mikrofonen 
och sjöng: " . . . it's not some
times, i t' s always . . . " , fmt 
inram ad av Åke Johanssons trio 
med Kj ell Jansson på bas och 
Göran Lewin på trummor . 

Åke fick kanske lite för 
mycket ut rymme med tanke på 
att det ju ändå vat för Chet 
Bakers skull vi hade kommit 
hit . Men det är ingen allvarlig 
invändning. Hans pianospel är 
både njutbart och gångbart i 
sammanhanget. Det enda som 
störde mig var när Göran Lewin 
bytte visparna mot stockar. Då 
blev det lite träigt , och jag vak
nade ur min dröm. Tillbaka i 
s tadshallen kunde jag konsta
tera att jag för 50 kronor fått 
en fin utflykt till Köpenhamn 
(ink! musik). 

LS 

Uppslagsverk, lexikon , romaner , svenska akademins 
ordlist~ , religionskunskap, sångböcker , matteböcker , 
debattbåcker , Sveriges historia , kartböcker .. . . . . 
Listan kan göras lång på allt som behövs till det 
nya biblioteket på Bona folkhögskola . Dra ditt strå 
till s tacken genom att lämna sådan t du kan avvara i 
boklådan på VPK-lokalen. Det står BÖCKER TILL BONA 
utanpå . Eller ring Bengt Hall 046/13 70 06 . 
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Har du flvttat? 
Skicka hela ~dre s\d c lcn med din gam la adress till Veckobladet 
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P•J)tnumm er . .. 

Arbetsmöte 
Det blir ett allmänt arbetsmöte 
för banderolltillverkning mm- på 
V pk-lokalen onsdag den 25.4 kl 
19 . Boka in det! 

Alla som vill får förstärka 
latinamerikanernas sambaorkes
ter med lämpliga rytminstru
ment. Förutsättningen är att 
man är med och tränar lördag
söndag den 28-29.4 kl 15 i 
"Lilla verkstaden", ett hus på 
Getingevägen strax före motor
vägen . Telefon 12 90 03. 

Anmäl er gärna med andra 
arbetsinsatser och förslag till 
Vpk, 13 82 13, eller Gunnar San
din i förstamajkommittE!n, 
13 58 99 . 

Nr 83 nu ute l l 
Ur innehållet : 

Göran Therborn/Den 
avancerade kapitalismens 
omdaning och arbetarrörel
sens framt~ds4tsikter 

Olle Krantz/Förnyelse och 
stelhet i svensk ekonomis!\ 
politik 1930-1980 

Lennart Schön/Politikens, 
Keynesianismens eller 
Kapitalismes kris? 

Bo Rothstein/På spaning · 
efter den socialism som flytt 

Mary Kaldor/ Militär forsk
ning och utveckling: 
kapprustningens orsak eller 

,verkan? 

Krönika kring en dators fö-· 
delse ; Zenit, Rainer och 
PKbanken; vaktombyte på 
Zenit . 

Zenit finns att köpa på Aka
demibokhandeln och Cafe 
Ariman 

ZENIT 
Box 1156 

221 OS Lund . 

Vandringar -

utmed stambanan! 

och järnridån 

Snart är det påsk och påskvand
ring! Bristen på anslutande förbin
delser gör att vandringssektionen 
har ändrat den planerade sträckan. 
Vi som är lediga på torsdag 
kommer att ta tåg 32 från Lund 
8.14 och stiga av i Älmhult. Det 
blir tidigt men man kan äta 
frukost på tåget. Sen följer 
vi stambanan, dvs näraliggande 
småvägar, söderut till Eslöv dit 
vi anländer söndag eftermiddag. 
Dunket från de passerande natt
tågen kommer att vagga oss till 
sömns i vindskyddet, och 
eftersom vi hela tiden går mot 
sydsydväst blir vi maximalt bruna 
i nyllet -påsken lär bli osedvanligt 
vacker i år. 

Möjlighet finns att ansluta i 
Hässleholm på fredag förmiddag 
och hoppa av i Höör lördag ef
termiddag. Beskrivning av Södra 
stambanan kommer fortlöpande 
att ges. 

1 juni blir det sommarvandring 
i en dryg vecka, förslagsvis med 
avresa den 13 juni dvs strax efter 
pingst, med hemkomst till mid
sommar. Temat blir som tidigare 
meddelats JÄRNRIDÅN som vi 
ska följa (på västra sidan) genom 
det kuperade ochvackra Mellan
tyskland. 

Intresserade sommarvandrare 
samlas till planering på Vpk-loka
len torsdag den 3.5 kl 20. För an
mälningar och upplysningar (bå
da vandringarna) ring Gunnar 
Sandin, tel13 58 99. 

POSTTIDNING 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 U.JM:l 

Sök till 

·Bona 
Om du vill vara med på någon 
kurs vid den marxistiska folkhög
skolan Bona ska du anmäla dig 
senast l:a maj. 

Man ger en allmän kurs över 
34 veckor som börjar 27 augusti 
och en påbyggnadskurs över två 
15 -veckor sperioder. 
I sommar ger man tre veckakurser 
som alla börjar i augusti: 

Den offentliga sektorn och 
krispolitiken; Vad är progressiv 
hälsopolitik? och Kvinnoliv, kvin
noarbete, kvinnorörelse. 

Deltagaravgiften för de korta 
kurserna är 650 kr.· Anmälan eller 
mer information: skriv till Bona 
Folkhögskola, Västrå Ny, 591 90 
Motala. Du kan också tala med 
en av lärarna , Björn. Grip på te! 
013-12 56 69. 

Kom mundelsnämnder 
forts. från sid. l 

munala organisationen - en full
ständigt genomgripande omlägg
ning - innebär att det uppstår en 
lång rad frågor som måste lösas. 
KommundelsnämndskommiWln 
har ännu inte börjat ställa de frå
gorna. Och: innan man bestämmer 
hur den nya organisationen i stora 
drag ska se ut , måste man ha tagit 
ställning till grundfrågan: vad är 
det man vill uppnå? Vilka mål 
eftersträvar man? Här har kom
mundelsnämndskommitten hittills 
tigit. I stället vill man starta en 
skendebatt: hur skall områdesin
delningen se u t? 

Mak tf ö rskj u tning 
Detta är i korthet innehållet i den 
skrivelse som socialnämnden 
ställde sig bakom. Det bör tilläggas 
att kritiken mot kommundels
nämndskommitten knappast drab
bar VPK:s representanter: VPK 
har hela tiden krävt att man star
tar med att diskutera målen för 
reformen. 

Slutligen: när kommundels
nämnderna införs, kommer de att 
överta en del av den makt som 
de "mjuka" facknämnderna (skola 
social, fritid, kultur) haft. Men 
det finns starka krafter som vill 
passa på tillfållet att också ytter
ligare aviöva dessa facknämnder 
makt till förmån för kommun
styrelse och PON. Det tror jag 
skulle vara olyckligt. 

Anders Sannerstedt 
VPK-ledamot i 
socialnämnden 

10-väx\ad Mustang, aldrig använd, 
säljes . Peter te\ 14 89 11 

Nästa vecka kommer inget 
Veckoblad. 

VPK-ÖSTER: Lö 14 .4 arbets
möte kl 18 på puben vid For
nets Närköp, Uardavägen. 
VPK 1 F: U tomhusfotboll pä Ler
bäck \ö kl 16. T ag dock med 
inomhuskläder om planen är 
upptagen e l ler vädret dåligt. 
KH F : Lö 14.4 kl 14 . Margot 
Bengtsson föreläser om Nytt 
k vinnamedvetande på högskolan. 
Medeltidssalen , Fokets Hus. 
KU-LUN D: Kom och måla första
maj-affischer! To 19.4 med börj~n 
kl 15 är alla in tresserade val
komna att hjälpa till att måla 
stora första-maj-målningar med 
reklam för årets demonstration. 
Plats: K U :s lokal, Bredgatan 28. 

~ECKOBUDET l 
Denna veckas redaktion utgjordes 
av Lars Nilsson, Lars Nyman 
och Lars Svensson. 

Kontaktredaktörer: Lars Nilsson 
14 96 14 samt Olle Teleman 
12 88 80 
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