
"l :a maj tar fram det bästa hos människan." 

Utkommer fredagar 1984 
Fredagen den 27 april 

Larry Andow(s) ljuger 

I lördagens Arbetet kunde vi läsa om ett stormigt styrelsemöte 
i Lunds Energiverk. I artikeln får man också uppfattningen att 
vpk:s representant går emot en egen partimotion. VB har frågat 
vpk-representanten Henry Malmborg vad som egentligen hände 
under mötet. 
- Jag anser att hela artikeln är ett 
påhopp på vpk och min person sä
ger Henry Malmborg. Hela styrel
sen är upprörd över det sätt på 
vilket Larry Andow refererade 
mötet. 

Han anser också att det är ett 
fult påhopp på Jan Holmqvist 
som , trots att han bara har 3 
månaders uppsägningstid aviserar 
sin avgång ett helt år i förväg. 
- Holmqvist har betytt mycket 
för Tekniska Verken när det gäller 
besparingar pga minskat oljebc
hov. Se bara på satsningen på al
ternativ energi som överskotts
värme, geotermi m .m. 
- Han har också förm ått att entus
iasmera personalen och genomfört 
många satsningar som kommer att 
hålla nere kommunens energi
kostnader under lång tid, säger 
Henry Malmborg. 
-Frågan är om inte det dåliga 
arbetsklimatet i styrelsen bi
dragit till att Holmqvist nu 
säger u p p sig. 

Men hur är det med kund
kontakterna? VB har tidigare 
refererat hur verket behandlat en 
e/abonnent vilket ledde fram till 
den aktuella motionen om ver
kets kundrelationer. 
- Ja, det är en sida som kanske 
inte är så välutvecklad. I den 
frågan är jag också direkt fel
citerad i Arbetet. Jag sa bara att 
jag aldrig haft sådana problem i 
mina kontakter med energiverket , 

men att det givetvis inte får gå 
till som det gjort i kontakterna 
med kunderna. 

Datafrågan har ju bollats fram 
och tillbaka i kommunens nämn
der. N u har Energiverkets styrelse 
beslutat att skaffa en egen dator 
och går därm ed emot vad kom
munstyrelsen tidigare beslutat. 
- Det här är väl orsaken till Larry 
Andows påhopp. Detta att jag 
gick emot honom i datafrågan. 
J ag anser att en egen dator är 
bäst. Malmö och Helsingborgs 
energiverk har egna datorer och 
all teknisk expertis har uttalat 
sig för en egen dator . Den ska 
användas till driftövervakning 
av elnätet och till administra
tiva rutiner. I denna fråga har för 
övrigt Holmqvist personalen 
bakom sig. 

Klarar inte kommunens data
avdelning det lika bra? 
- Nej, det leder bara till en ökad 
byråkrati och blir dyrare. Med 
egen dator kan abonnenterna en
klare få rättat fel på räkningar och 
liknande. Om man kör på kom
munens dataavdelning måste man 
gå omvägar över fler tjänstemän 
och allt blir mer byråkratiskt. 
- Man frågar sig hur det ligger till 
med den tekniska kompetensen 
hos Larry Andow när han inte 
kan se att det blir fördelaktigare 
med en egen dator för Energi
verket, säger Henry Malmborg av
slu ~ningsvis. 
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Lösnummerpris 1 :-

Interpellationerna först 
Interpellationer (frågor från fullmäktigeledamöter till nämnd
ordföranden) har hittills behandlats styvmoderligt i fullmäkti 
ge. De ligger alltid sist på dagordningen, som redan från början 
brukar vara lång. Nu verkar det dock hända något i frågan sedan 
V pk lagt fram ett förslag om deras behandling. 
Att interpellationerna läggs sist interpellationerna ska behandlas 
har bl a inneburit att de ofta bord- först. 
lagts pga tidsbrist. För närvarande Förslaget har många fördelar, 
finns bordlagda interpellationer men detaljutformningen kan 
sedan januari. Ordningen medför diskuteras. Att börja redan 16.30 
också andra olägenheter. kan vara tidigt för många leda-

Nämndordförandena som ska möter. Man ska ta sig från jobbet 
svara kallas till mötet och f"ar och kanske ordna barnvakt. Det 
kanske vänta till sent på kvällen kan leda till att många politiker 
om interpellationen inte bordläggs, inte dyker upp förrän lite senare. 
då de får gå hem med oförrättat Fördelarna överväger dock . 
värv· Man slipper spilla ordförandenas 

Pressen o in tressera d 
I tidningarna brukar endast den 
skrivna interpellationen och det 
skrivna svaret som finns tillgäng
ligt refereras. Interpellationsde
batten refereras sällan eller aldrig. 
Dessa debatter är ofta intressanta 
och klargörande. Ofta interpellerar 
man för att få en debatt om någon 
fråga. Ibland leder det till att 
frågan utreds eller ytterligare be
handlas i någon nämnd. 

På marsmötet föreslog V pk att 
man skulle lägga en tidsbegränsad 
interpellationsdebatt i början på 
varje fullmäktige, som man gör 
i Stockholm. Förslaget möttes 
inte med någon större entusiasm. 

Ordföranden agerar 
Nu har fullmäktiges ordförande 
föreslagit partierna att mötena 
ska börja 16.30 med interpella
tionsdebatt som får pågå till kl 
18. Då tar man de vanliga ärenden 
som finns på dagordningen för att 
åter ta upp interpellationer om tid 
finns fram till kl 24. De bordlagda 

tid och interpellationerna ges en 
större vikt. Debatten har ju po
litiskt intresse och pressen lägger 
kanske större vikt vid interpella
tionerna om de har möjlighet att 
få med debattreferat till tidningar
nas pressläggning. 

Nyvaknat intresse 
Man kan fråga sig varför inter
pellationerna plötsligt blivit intres
santa. Har nämndordförandena 
klagat? En bidragande orsak är 
säkert att borgarna börjat inter
pellera. 

Förr hade man majoritet och 
var säkra på att kunna driva 
igenom sina förslag i nämnderna. 
Då var det nästan bara Vpk och 
socialdemokraterna som inter
pellerade. 

I dagens politiska läge med 
hoppande majoriteter har det bli
vit intressant för borgarna att 
pröva ideer och ställningstagande i 
fullmäktige. Nu är det inte ovan
ligt att borgeliga politiker inter
pellerar ordföranden från sina 
egna partier. 

DEMONSTRATION Arbete&Fred l:a Maj 
Vpks förstamajfirande inleds en
ligt en tämligen färsk tradition 
med "politisk gatumusik". Små
ensembler ur olika genrer, från 
klassiskt till rock, spelar på olika 
platser i centrala stan mellan un
gefär halv elva och halv ett. Kom 
och lyssna. 

Demonstrationen samlas på 
Clemenstorget 13.30 och avgår kl 
14. Det är värt att komma i god 
tid och njuta av folkvimlet . 
Marschvägen blir samma som för
ra året . I tåget blir det - om väd
ret tillåter - både stråk-, blås- och 
slagverksmusik. Med det senare 

Samling: Clemenstorget kl13.30 

avses sambaorkestern som på lör
dag och söndag (Getingevägen kl 
15) övar och gärna tar emot för
stärkning . 

På stortorget blir det förutom 
tal av Herman Schmid korta ap
peller av KU, KHF och Central
amerikakommitten. Den senare 

ordnar dessutom servering på tor
get. Insamlingen går till mot· 
ståndskampen i Guatemala. 

Festen i Folkets park präglas 
av BLÅSORKESTERN som fyller 
jämna tio år, men som inte förfal 
ler · till nostalgi utan presenterar 
ett fräsch t program . 

Möte: stortorget ung. kl14.30, huvudtalare Herman Schmid 
Fest:Blåsorkestern lO år. Folkets Park kl19, öl, korv, dans 



l:a maj 
Första Maj igen. Läget sedan för
ra demonstrationen har inte änd
rat sig mycket. 

Det blir två stora tåg i Lund: 
SAP/LO och Vpk/KU. Vi är vana 
att få den största uppslutningen 
till vårt tåg även om en svagt ned
åtgående trend har märkts de sena
ste åren. 

I förra årets l Maj-ledare för
sökte man besvara frågan om var
för inte väljarstödet avspeglar sig i 
l Maj tåget. Då gavs förklaringar 
som att V pk aldrig kohandlat med 
borgarna och att Vpk-sympatisör
er i allmänhet är vana vid att ut
nyttja gatans parlament för att 
föra fram sina åsikter o s v. Detta 
är säkert helt riktigt, men ytter
ligare ett svar kan man få om man 
studerar tågens l Maj-affischer, 
SAP platt och tråkig, Vpk/KU 
Hirgsprakande . 

Men i år , varför skall man då 
gå med i Vpk/KU:s tåg? Varför 
skall man överhuvudtaget demon
strera? Dum fråga egentligen. 
l Maj är den dag då man måste 
visa sitt ställningstagande. 

Ser vi på lokalplanet finns där 
ett borgarstyre som ihärdigt be
kämpar Lunds befolknings behov. 
Dyra bostäder, satsning på bilis
men (Västra Ringen, P-Hus m m) 
o s v. Samtidigt visar man en 
skrämmande ovilja att admini
strera demokratiskt genomröstade 
beslut som gått emot sin egen 
linje exempelvis Musikhuset. 

På riksplanet växer kammen 
på de snabba klippens män likaså 
på försvarsivrarna. Regeringen ver
kar stå handfallen inför arbetslös
heten. 

På det internationella planet 
är frågorna stora och skrämman
de, stormakternas ovilja att ta itu 
med nedrustningsfrågorna, USA :s 
brösttoner i Centralamerika, Sov
jets i Afghanistan, krig och för
tryck i bl a Sydamerika, Iran, 
Sydafrika, Östeuropa, m m, m m. 

Läget är sådant att det inte 
fmns något hållbart skäl att inte 
deltaga i Vpk/KU :s demonstra
tion. Sjukdom kan eventuellt god
tagas, men fråga läkare (ej privat
läkare för tusan) om du inte kan 
få permission för l Maj tåget. l 

Det är dock en sak man inte 
får glömma inför en demonstra
tion, nämligen uppladdningen. 
Från tågledningens sida skall alla 
grepp sättas in för att peppa upp 
er men en viss uppvärmning hem
ma är av godo. Lämpligen går du r 

så till väga att du tar en bild av 
Adolfsson (själv föredrar jag Adel
sohn, sätts anm), Reagan. Sätter 
upp den på väggen,jättebra är om 
du har ett · insl?elat band med tal 
av personen p a. S täll dig framför 
bilden och låt de slippriga orden i 
talet träffa dina öron. När du kän
ner att den punkt är nådd då du 
vill slita bilden i stycken, slänga 
ut bandspelaren genom fönstret, 
skriker du - NU JÄVLAR KOM
MER JAG - rusar ut genom dör
ren och kommer lagom i tid till 
demonstrationen. 

Optimisten och pessimisten 
Det är som bekant viktigt att lyssna på rörelsen så jag ut!ust~de .. mig med m~n lilla hemliga ~a~d
spelare, köpte ut en liten flaska Dessertvi7I och. satte om!~ P.a ~anken framfor Kons~hallen, Iford 
lösmustasch och slokhatt. Och si det stod m te Iange pa forran Jag kunde avlyssna f olJande samtal. 

Optimisten: Röd front i vårsolen! 
Snart är det för sta maj , fanorna 
fladdrar i vinden och livet leker! 
Pessimisten: Försök inte driva 
med mig - den där patentopti
mismen har jag alltid haft svårt 
för och just nu är den mer mal
placerad än nånsin. Jag tycker det 
är svårare att leva för var dag -
ingen kan väl undgå att märka 
hur all idedebatt och samhälls
utveckling bara går åt höger. Och 
ingen är opåverkad, du måst~ ju 
märka hur det slår långt m 1 
våra led, hos oss yttrar den sig 
i avpolitisering och privatisering . 
Det är närmast kriminellt att vara 
optimistisk i ett sånt politiskt 
klimat. 
O: Jag tror du ser ohistoriskt på 
vad som händer, och alltför kort
siktigt. Du har naturligtvis rätt i 
att alla tecken inte är så ljusa, 
men om du vill ha mig till att 
sörja 68 års män och stämningar 
tillsammans med Jan Mårtensson 
så ställer jag inte upp. Herregud 
vad har inte hänt sen dess: kvinno
rörelsen , miljörörelsen, fredsrö
relsen. 1968 fanns ingen blåsor
kester - hade vi haft det hade vi 
ändrat historiens gång, som 
Gunnar Sandin har påpekat - och 
vi hade inte en endaste vpk-are i 
Lunds fullmäktige. 
P: Blåsorkestern får jag ju medge 
är ett framsteg, men fullmäktige 
- vad gör det för skillnad? Du vet 
väl lika väl som jag att det är 
otänkbart att en vpk-motion går 
igenom - oberoende av sakinnne
hållet - och i varje konkret fråga 
har vi förlorat. Se på Tempos 
(fd Epas) P-hus, se på hela hand
läggningen av Forskarbyn. 
O: Forskarbyn är lite speciell där
för att där är det så svårt att föra 
fram en nyanserad uppfattning, 
jag menar tror man att världen går 
framåt genom produktivkrafter
nas utveckling och sen sitter i det 
industriellt stagnerade Skåne är 
det svdrt att säga nej så alldeles 
helhjärtat till industriell utveck
ling. Men P-huset, låt oss tala om 
det l Det drevs ju igenom, men till 
vilket pris? Titta pd opinionen 
inom partierna i Lund, den är 
idag kraftigt förändrad, det finns 
en stark stadsmiljöintresserad 
majoritet t.o.m bland moderater
na. I varje parti i Lund, och jag 
menar varje, finns det fullmäkti
geledamöter som mellan skål 
och vägg plötsligt kan förklara 
att de sympatiserar med vpk 's 
hdllning i alla väsentliga frågor. 
Det som är signifikativt med 
P-hus är ju förresten att det bara 
finns ett och inte fem. Vi, och 
jag menar du och jag och femtu
sen till här i Lund har snart vun
nit stadsmiljökampen och histori
en kommer att förklara oss som 
segrare. Det är väl inte så dåligt. 
P: Jag finner nog din rundmål
ning lite väl glättad. Givetvis 
tycker du då också att när Miljö
partiet, denna organisation av 
välmenande velpottor, dök upp 
och räddade borgarstyret i Lund 
så var det också positivt. 
0: Ja , jag ser faktiskt Miljöpar
tiet som en klar tillgång för 

politiken i Lund. Det är fö. non
sens att hävda att Miljöpartiet 
berövade stan en socialistisk 
majoritet - minst hälften av 
dess röster hade aldrig kommit oss 
till del . Bitterheten är psyko
logiskt förklarlig men den är inte 
funktionell . Nu tycks ju samar
betet mellan vpk:are och miljö
partister vara bra i nämnderna, 
men jag blir lika ledsen varje gång 
jag hör vpk:are gnälla över mp
arna med precis samma ord och 
tonfall som sossarna använder 
mot oss. 

P:Det är ju skönt att höra att det 
finns gränser för din ljusa livs
syn. Vi kanske ska byta attityd 
ett tag: visst är det väl roligt med 
förnyelse inom socialdemokratin 
nu när vi får se Claes Göran Jöns
son och Sten Norin som kommu
nalråd. 

O: Socialdemokratin i Lund är 
nog ett av de få ämnen som kan få 
mig att gråta mig till sömns om 
kvällarna. Jag har följt den i 25 
år varav drygt tio som aktiv med
lem och jag ser inget hopp. Och 
det hänger alltså inte på personer, 
det här är ett strukturellt prob
lem . Det enda positiva är att nu 
börjar det komma en viss kritik 
från de egna leden : jag har sett 
både artiklar och ledare i Arbe
tet som säger samma saker som vi 
brukar · göra om den skånska so
cialdemokratins tragiska förstel
ning och självgodhet. 
P: OK, men låt oss ta världslä
get. Nog är det måttligt med ljus
punkter för en socialist. Afga
nistan, Polen, va? 
O: Jag håller inte med. Inte fan 
hade vi några illusioner om Sov
jet som världsrevolutione~s ~aner
förare efter inmarschen 1 Tjecko
slovakien 1968, vår diagnos då har 
ju bara besannats, jag erkänner i 
varje fall inte att jag skulle haft 
några speciella illusioner som för
lorats. Inte kan väl Vietnam och 
Kinas nationellt egoistiska upp-

förande , var på sitt håll, för
ändra att det var riktigt att stödja 
FNL? Så fan att jag går här och 
känner mig skuldmedveten på 
socialismens vägnar för diverse 
nationalstaters uppförande! 
P: "Krossa USA-imperialismen" 
sa vi och trodde oss permanent ha 
ändrat synen på USA här i lan
det. Har USA varit populärare i 
det här landet än nu? 
0: A ter är du ohistorisk . Vad som 
har hänt är en återgång till nor
malläget. USA representerar sedan 

hundratals år i det här landet en 
my t , en frih et från det gamla 
insuttna klassamhällets bojor, en 
öppen horisont där allt är möj
ligt. Den my ten är viktig f ör oss 
alla, både dig och mig, och omger 
sig med baner med stjärnor och 

ränder, men den omprövas ju så 
snart verklighetens USA visar sig. 
Du minns ju att vi var snabbt på 
gatan efter Grenada. "Krossa 
USA -imperialismen " som slagord 
är aktuellare än någonsin. 
P: Så du menar , kort sagt, att det 
kan vara nån mening i år också 
att gå den vanliga rundan, Jag 
hade liksom ställt in mig på att 
åka till landet, en trettiofemåring 
mer eller mindre kan väl inte göra 
någon skillnad? Barnen vill så 
gärna du vet. 
0: Om du inte ställer upp och 
demonstrerar i år så säger jag 
faktiskt upp bekantskapen, vi är 
fanimig räknade varenda en , sär
skilt av våra motståndare. Vill du 
att den här stan och det här 
landet ska styras av huliganer i 
rutiga moderatkavajer så stanna 
hemma, men har du nåt hut i 
kroppen så ställer du upp. 
P: (matt och modstulet) , O (hopp
fullt): OK, för ett socialistiskt 
Skåne med lövgrodor men utan 
moms på maten, i år också då. 

Lucifer 



Lund sett från vänster 
1984 

-------

Tag med 20 kronor extra ,när du går och demonstrerar 
första maj. För du skall naturligtvis köpa V pk Lunds årsbok 
"L.und sett från vänster", som nu kommer ut för sjätte året. 
Dar . kan du läs~ om vpk. Lunds partilokals 200-åriga . 
histona: om varfor stadsbiblwteket startade på pastors
expeditJonen och om den svåra monumentalkonsten. Här 
gransk~s också det ~ångna året, kommunalpolitiskt och bygg
nadsmassigt. Missa m te heller "En grötvägrares minnen" - , 
ett avsmtt ur Sven B. Eks till hösten utkommande lunda
memoarer. Som vanligt är årsboken rikligt illustrerad av 
lundakonstnärer. 

· Om du inte , av någon, för oss, outgrundlig anledning, kan 
ta dig till demonstrationen, som börjar kl 13.30 på 
Clemenstorget, så kan du skaffa dig "Lund sett från vänster- : 
1984" genom att sätta in 25:- på VB:s pg konto 17459-9. 
Ange vad betalnmgen avser, och glöm inte namn och adress. 

Nu till första maj och Valborg då 
man ändå ska tända en stor brasa 
tänkte jag att vi skulle anrätta 
rövarstek från Yttre Mongoliet . 
Receptet är hämtat ur Veikko 
Huavinens bok Fårätarna (rekom
menderas) . 

Innan man samlat ihop allt 
riset, pinnarna och de gamla jul
granarna till bålet gräver man en 
halvmeter djup grop. Däri lägger 
man sten och tänder en eld för att 
hetta upp gropen och stenarna. 

Sedan lägger man i ett helt ur
taget och sköljt får med ull och 
allt. Fåret skall vara saltat inuti 
och gärna i snitt i bogarna. Magen 
fyller man med potatis och krävarJ 
med ris, ett par paket. När detta 
är gjort, och fårmagen igensydd, 

t~ 

/~.1... \( ~ k6t<.>f i ..D'>0FE\-I~ ~"\~_) R.E.VC\..U\ IONER"Nllt. 
l,J ~ R.EC.cf'T 

lägger man fåret i gropen och 
täcker med stenar och torv. 

Brärmet staplas ovmpå. Rätt 
mycket behövs för att det skall 
brinna några timmar. Undvik att 
hälla på bensin eller liknande för 
att tända brasan, fåret kan ta 
smak. 

När elden brunnit ut fram på 
natten tar mm upp fåret och äter 
det med riset, potatisel) och 
dricker öl och, enligt Huovinen, 
brännvin till . 

Fler elever - färre platser 
Den 16 maj håller skolstyrel
sen sitt budgettsammanträde. 
Om denna långbänk stundom 
kan liknas vid ett ideologiskt 
oväder , så kan. kanske nämnd
mötet i onsdags (18/4) be
skrivas - om inte som lugnet 
före stormen - så i vart fall 
som en relativt okomplicerad 
transportsträcka. Inga direkt 
upphetsande stridsfrågor stod 
på dagordningen. Helt följd
riktigt kom därför också en 
stor del av intresset att knytas 
till anmälningarna. 
Dessa inleddes med att Eva Bolan
kowska och Eje Ringbom in
formerade om hemspråksundervis
ningen i kommunen. Några ax
plock ur den inte alltför problem
orienterade framställningen: F n 
finns det 918 elever i grundskolan 
och gymnasiet (=90% av de be
rättigade eleverna) som kommer 
i åtnjutande av hemspråksunder
visning. Dessa undervisas av 61 
lärare på 32 olika språk. De stör
sta grupperna är nu engelska, 
spanska och polsktalande mot 
serbo-kroatiska, finska och grek
iska för några år sedan. 

Under anmärkningar redovisa
des också tänkbara konsltvenser 
av det minskade tilläggsbidraget 
från staten för icke-timplane
bunden verksamhet som riksdagen 
beslutat om . Den 15 %-iga ned
skärningen innebär för Lund ett 
årligt bortfall på ca 600 000 kr. 
De alternativ skolkansliet skisserat 
innebar en täckning av detta bort
fall med kommunala medel , en 
mindre minskning av samlad skol
dag (kräver kommunalt stöd på ca 
440 000) eller ett borttagande 
helt av detsamma (kostar kom
munen 800 000 beroende på att 
även det särskilda "öronmärkta" 
stadsbidraget bortfaller). Ärendet 
kommer att behandlas på det 
ovan nämnda budgetsammanträd
et . 

ONT OM PLATS 
Den prekära situationen för de ca 
300 ungdomar (varav drygt 200 
från själva kommunen) som inte 
kunnat beredas plats inom gym
nasieskolan till hösten togs upp 
som en extra punkt, där skol
chefen Rolf Rosen informerade 
om dagsläget. Framförallt två 
saker har bidragit till tingens 
tillstånd: dels har Lunds Kom
mun beviljats två klasser mindre 
på de teoretiska linjerna än före
gående år, dels är antalet sökande 
till Lund från Tolvåkersskolan i 
Löddeköpinge i år drygt 200 mot 
"normalt" 120 (Eleverna här
ifrån kan välja mellan Landskrona 
och Lund). Ett antal förslag dis
kuterades för att lindra dilemmat: 
l. Ansöka hos SÖ om att få över

föra medel till en samhälls
vetarklass från den bl a p g a 
elevbrist icke ianspråkstagna 
resursen för grafikerlin j en. 
Skolchefen skulle tillskriva SÖ 
ärendet. 

2. Inrättandet av vad ordföran
den Nils-Arne Andersson (c) 
på sedvanligt inträffade sätt 
beskrev som en "LA-kurs med 
teoretisk to u ch". Eleverna på 
denna kurs skulle läsa paral
lellt med de teoretiska första 
årskurserna, för att sedan när 

de vanliga vakanserna u p p står, 
fylla dessa. 

3. Oka antalet platser i varje ny 
gyronasieklass med en, varvid 
25-30 ytterligare skulle bere
das tillträde . Här förutsåg man 
emellertid "fackliga komplika
tjoner" från tjänstemannahålL 

4. Annu en klass på fordons
teknisk linje, under nästkom
mande år förlagd till S taffans
torp. 
I övrigt framhölls att såväl 

Riksdag, regering som länsskole
nämnd var informerad om Lunds 
utsatta läge. 

AVHOPP 
Under anmälningar önskade också 
VPK en redogörelse för avhopps
frekvensen från Rudolf Steiner
skolan, orsakerna bakom dessa 
samt i vilken omfattning de för: 
mledde specialundervisning (före
trädesvis för mildrandet av läs
och skrivsvårigheter) för de berör
da eleverna. Detta med anledning 
av en skrivelse till Skolstyrelsen 
från Svaneskolans rektor Evert 
Karlsson som ställd inför pro
blemet menar: "Jag ser det som 
ett allvarligt problem för våra 
undervisningsresurser att så onor
malt stor andel Rudolf Steiner
elever vid övergången till grund
skolan under åratal kräver så om
fattande specialundervisning" och 
avslutningsvis undrar han: "Hur 
skall vi prioritera behovet för des
sa elever?" Skolchefen svarade 
att resultatet av en sådan översyn 
f n sammanställs och inom kort 
kommer att läggas på skolstyrel
sens bord . 

Rudolf Steiner-skolan figurera
de också som sista punkt på före
dragningslistan . Här yrkade mode
raterna att skolstyrelsens tillsyns
grupp, som tidigare under termin
en presenterat en relativt kritisk 
granskning av skolan i Hardeberga, 
skulle upplösas. Trots Vpk och 
SAP: s motstånd , beslöts istället 
att en "samarbetsgrupp" beståen
de av lika antal representanter för 
skolstyrelsen och Rudol Steiner
skolan skulle utses. Den lagstadga
de tillsynsplikten skulle även fort
sättningsvis utövas av skolstyrel
sen. 

Samma röstsiffror (d v s 7-6 
till borgarna ink! mp) blev resul 
tatet av voteringen angående skol
förberedande åtgärder resp syssel
sättningskommittens omorganiser
ing. I sistnämnda fall innebär det 
att försöken att samla kommun
ens resurser organisatoriskt hos 
kommunstyrelsen för att tackla 
arbetslösheten, nu omintetgjordes. 
Mp:s förkärlek för småskalighet 
och decentralisering ledde tydlig
en ledamoten Makapagi att tycka : 
det är bättre att ha personalen 
spridd på PON, fastifhetsnämnd 
m m, än att verkligen vilja kraft
tag mot arbetslösheten. 

Beträffande de skolförbered
ande åtgärderna, som syftade till 
att underlätta övergången från för 
skola till lågstadie, önskade (m) 
ink! stödtrupperna "frivillighet" 
medan S och Vpk att denna 
verksamhet borde komma alla 
barn till del, även dem som inte 
deltar i förskolans verksamhet. 

Som sagt, ett tämligen odra
matiskt möte. 

OM 
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Från Ljugarbänken 
Varför dröjer det med färdigstäl
landet av musikhuset fråga r vi 
våra kommunalpolitiker . 

Lennart Rvde (m) 
-Vi vill inte ha det sil vi försöker 
sabba det så mycket vi kan. 

Nils -Arne Andersson (c) 
-Ren obst rufion frä n vär sida . V i 
vill ha det ingenstans eller någon 
annanstans. 

C laes Göra n Jönsso n (s) 
per te lefon 
- Partiet är sp l ittr at i ungdoms
svärmare o ch b o rgerliga knähun 
dar, så v i vet egentl igen inte vad vi 
v il l. 

Ebba Lyttkens (fp) 
-Jag ty c ker så innerligen synd om 
de tjusiga u ngdomarna. 

Kjell Dahlström (mp) 
-Det kan man j u undra, när vi för 
en gångs sku ll har h am nat rätt. 

Förunderlig 
enighet 
I VB nr 14 skrev Anders Sanner
sted t om sitt utkast till yttrande 
over kommundelsnämndskom-
11_1ittens f?rslag, som samtliga par
tler 1 Sociala Centralnämnden an
tagit som sitt. Anders beteekande 
det som en framgång, och visst är 
det bra att han lyckats formulera 
den oro som många kommunal
politiker känner inför en decen
tarlisering av den kommunala 
beslutsprocessen , men å andra 
sidan ska man väl vara lite miss
tänksam mot denna väldiga enig
het. 

För vad Anders gör är att ta 
fram alla de argument som en 
gång användes för att motivera 
storkommunsreformen som t ex 
den ökade effektiviteten i sam
band med centralisering och en 
jämn standard på den kommunala 
servicen. Samtidigt som Anders 
3JlSer att reformens syfte givetvis 
bor vara att förbättra den kom
munala demokratin inför han 
~dra kriterier som förmodligen 
mte går att uppfylla. För inte 
kan man garantera en jämn 
kommunal standard om man sam
tidigt vill att kommundelarna 
själva_ ska _få göra ,Prioriteringar 
och mte !ar det ga att undvika 
att "byråkrattjänster" tillsätts 
för att stötta de nya nämnderna. 

J ag tror också att Anders 
underskattar betydelsen av själva 
områdesindelningen . Om man t ex 
väljer att bara ha kommundels
nämnder i de yttre kommunde
larna så kommer hela det centra
la Lund hamna helt utanför re
formen. Givetvis slipper man då 
en massa problem av den typ som 
Anders skissar, men å andra sidan 
mister då reformen sin udd: De 
verkliga problemen finns sällan i 
de välartade villaområdena. 

Anders och vpks återkom
mande kritik är att det behövs en 
målsät~p.ingsdebatt. Tja, jag vet 
inte. Ar det inte de praktiska 
konsekvenserna av olika förslag 
som i detalj behöver diskuteras? 
För endast då kommer de verkli
ga värderingarna fram, tror jag. Ty 
det märkliga är att den ideologis
ka överbyggnaden i detta land är 
ganska konformistisk . Alla partier 
jobbar med ytterst ädla mål . 
Sanningens ögonblick inträder när 
något ska förverkligas. 

Finn 

POSTTIDNING 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJND 

_Samsyn? 
Anders Sannerstedts ambitiösa re
missyttrande till kommundels
nämndskommittens första trevan
de förslag uppfordrar mig att fat
ta pennan . 

Miljöpartiet och Vpk är täm
ligen överens om, vågar jag påstå, 
att syftet med kommundels
nämnder (KDN) är att förbättra 
den lokala demokratin . Tarcisio 
Bommarco och Anna-sofia Quen
sel har i ett tiotal punkter redo
visat hur KDN skulle kunna fun
gera med öppna arbetsformer 
m m, krav som miljöpartiet i 
huvudsak delar. 

Och det är klart att syfte t bor
de ha redovisats även i Kommit
tens remiss om områdesindelning. 
Men Jag tycker det är koleriskt 
i överkant att påskina att kommit
ten inte skulle vara klar över syf
tena. De framgår nämligen klart 
av de s- mp-motioner som enligt 
enhälligt fullmäktigebeslut ligger 
till grund för kommitte'ns arbete. 
De,t finns en samsyn över parti
granserna om att syftena är att 
demokratisera, decentralisera och 
samverka. Längre kan man inte 
komma utan att få med parti
markeringar om vilka ingen sam
stämmighet kan nås. J ag är över
tygad om att s och m varken 
skulle släppa fram vpk:s kom
n:unistiska syften eller miljöpar
tiets ekologiska målsättningar. Vi 
får tills vidare vara nöjda med den 
samsyn som finns (kors i taket). 

Vid kommittens senaste möte 
gjorde· emellertid moderaterna 
några märkliga turer . Man (eller 
snarare Gun) ville att vi skulle 
undersöka alternativet kommun
delsråd , organ utan beslutsrätt 
och egen budget. Alla vet att det
ta är nonsens idag. Varför för
söker m på detta sätt grusa full
mäktiges beslut? Ett annat grus
ningsförsök (m), som tyvärr lyc
kades, är att vi ska ägna tid åt 
att utreda örebroarnas uppdiktade 
dåliga ekonomi till följd av över
gång till KDN. Jag hoppas att 
Vpk:s konstitutionella misstänk
samhet mot moderaterna håller 
även i detta sammanhang. 

Sannerstedts andra mål, för
utom demokratimålet, antyder 
tyvärr att han inte riktigt förstår 
den här reformen. Han vill ha 
kvar krav på jämntjock standard 
och millimeterrättvisa mellan 
kommundelarna. Här krävs lite 
eftertanke före . Ska det vara nå
gon mening med lokal besluts
rätt får inte denna demokratiska 
suveränitet kringgärdas av alltför 
många kommunala likriktare. Det 
räcker med de statliga regelverken. 

Framåt kamrater. 
Kjell Dahlström 

Tj ej som vi l l dela fyrarumslägen 
het med 2 and ra tjejer och en 
katt sökes. Önskvärt om du v i ll 
bo en läng re t id. Södra centrum . 
Trädgi!rd . Ring Anna te l. 132679 
mell an 16-19. 

SLAVAR 

Slavauktion arrangeras av KU
Lund lördag 28/4 kl !O på Mår
t~nstorget. Prima ung arbetskraft 
t1ll salu! Korn och köp eller låt dig 
säljas. 

VP K l F U t omhusträning lörd 
28/4 k l 16 p å Lerbäck. 
BLASORKESTERN 
Lördag 28/4: A ppellmötesspel 
n i nga r i Lund kl 10-13. Frivilliga 
som ej hört av sig bör kontakta 
orkesterledningen snarast. 
Söndag 29/4: Vi kt igt öppet rep 
inför 1 :a Maj kl 19. 
M ånd ag 30/4: 10-å rs jubileum 
med spelning kl 16 på Söd ra Meje 
riet (gäller speciellt " u rsprung
liga" medlemmar). 
Tisdag 1/5 : 1 :a maj spelningar 
enligt separat utskick. För fr ågor 
kon t akta led ni n gen PO 1424 70 
Peter 129547 eller Christin~ 
143342. För lundaspe lningen 
gäller samling 13.30 på Clemens
torget . 
Onsdag 2 /5: Kl 17.30 samlas så 
m änga som möjligt i K V -stud ion 
på M årtenstorget för rep inför 
teaterspelningarna 14/5 och 15/5. 

lifi=mkl 
Inget kommunalpolitiskt möte 
den 30 april. 

Redaktion: Lars B o rgström Ulla 
Henriksson och Lars Nilsson' 

Kontakredaktörer: Finn Hagberg 
12 90 98 samt Olle Teleman 
12 88 80. 
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