
V ÄNSTERNS V ARPROMENAD SÖNDAGEN DEN 20 MAJ. 

Utkommer fredagar 
Fredagen den 4 maj 

l maj i Lund 
Med anledning av blåsorkesterns tioårsjubileum låter ·vi årets 
förstamajfirande skildras ur en orkestermedlems rörliga men 
något trångsynta perspektiv . 

Vaknar vid sjutiden. Oljar in ven
tilerna och styrker mej med te 
och mackor. Fint väder men gans
ka svalt. Hur mycket skall man 
bylta på sig? Tar en Treo för att . 
komma över det milda bakruset 
från gårdagens försiktiga alkohol
konsumtion. Hänger ut den röda 
fanan, alltid retar det någon. 

Tar mitt horn och går till 
Clemenstorget vid niotiden. Där 
samlas blåsorkestern, som skall 
klyvas i två. Ena halvan far till 
Helsingborg och den andra till 
Kristianstad. I år får vi åka bil. 
Många nygamla ansikten: folk 
som återvänt från förskingringen 
för att få uppleva en riktig l maj. 
Jag lyckas komma med i en Cit
roen med luft-vätskefjädring. Kul 
snack i bilen, menjag somnar som 
jag brukar göra i bilar (ett stort 
problem när jag jobbade som 
taxichaufför). Vi kommer till 
Kristianstad en timme före av
marsch . Men "Lilla Paris" har fina 
konditorier, så vi väljer ut ett som 
heter Amarant och får i oss kaffe 
med bakelse. 

Några tiotal mindre 
Demonstrationen avgår kl elva. 
En viss oro råder för vi kommer i 
sista sekunden och huvudtalaren , 
Gudrun Schyman, har ännu inte 
synts till. Ca 130 trogna har slutit 
upp, vilket är några tiotal mindre 
än förra året. Vi går genom ganska 
helgtomma gator. Fyndjgaste pa
rollen lyder "Om man bara tänker 
på profit blir skogarna sura och 
fulla av skit". Spelningen går så
där. Alltid svårt att spela gående 
och i blåst. Men orkestern har 
ändå hyfsad klang. Vi hinner bara 
dra några låtar innan vi kas·•ar oss 
i bilarna och återvänder till Lund. 

På Clemenstorget är det fullt 
liv. Mötesspeakern Lars Bengtsson 
står och ser ut som en nöjd Karl 
Oskar ur Utvandrarna. Så små
ningom samlar sig ca l 700 under 
fanorna. Nya inslag är Samba
orkestern med latinamerikaner 
och en jättelik docka som före
ställer Adelsohn . Blåsorkestern är 
uppdelad i en liten rörlig del som 
går i spetsen för tåget och en stör
re fast del som intar tre olika geo
grafiska lägen under demonstra
tionen. Det är ett lyckat grepp 
och skapar dynamik i den musi
kaliska helhetsbilden. 

Skön takt 
Riktkarl i den lilla rörilga or
kestern blir basen Lennart Söder
lund . Han kommer på så vis att 
bestämma takten för hela tåget. 
Det gör han med den äran. Skönt 
och avspänt känns det och inte 
alls jäktigt. Gatorna är på sina 
ställen fyllda av åskådare , men på 
Nygatan och Svanegatan känns 
det ödsligt. 

Häftigaste parollen är "Vi vill 
ha sex, vi vill ha sex, vi vill ha sex
timmars arbetsdag". Bägge bud
skapen går hem hos folket. Sist 
i tåget går anarkister med svarta 
fanor. Dom påstår att jorden är 
platt. 

På Stortorget blir det några 
korta appelltal av företrädare för 
KU och KHF. Talaren från Cen
tralamerikakommitte'en Peter 
Skute är någo t långrandigare , men 
han har ju ett viktigt budskap att 
komma med. Om Peter är emotio
nell i överkant är huvudtalaren 
Herman Schmid i gengäld lugnt 
utredande , som det anstår en ny
bliven rektor för den marxistiska 
folkhögskolan Bona. Han argu
menterar trovärdigt för att det be
hövs ett marxistiskt nytänkande 
inför det postindustriella samhäl
lets många svåra problem. Kalkyl
erna säger att omkring sekelskif
tet kommer bara 12-15 procent 
av de arbetande att befinna sig 
inom tillverkningsindustrierna. 

Lösnummerpris 2 :-

1 :a maj bilderna i detta nummer togs av Erik Märtensson 

Men de andra kommer ändå att 
utgöra en nödvändig del av pro
duktionsapparaten och det borde 
kapitalet få vara med att betala. 
Vem tillhör egentligen arbetar
klassen i ett sådant samhälle, 
spörjer man sig. 

Domkyrkan 
Efter det att mötet på Stortorget 
avslutats begav sig en liten grupp 
ur orkestern till den normalt 
blåsiga spelningen i Simrishamn. 
Resten samlades vid Domkyrkan 
omkring kl 18.00 . Traditionen 
med kommunistisk blåsorkester i 
domkyrkan måste vara ganska 
unik och många förbipasserande 
ser lätt skakade ut när de hör 
orkestern spela några introduk
tionslåtar utanför porten. 

Programmet !ter<;; i kryptan är i 
år helt integrerat med gudstjäns
ten. Orkestern får till och med sit
ta i skaplig belysning. Och kvali-

te'en på spelningen blir därför hög. 
Temat är "Slåss för livet" . Ett 
kollektiv av sympatiska präster 
turas om att göra ordet levande. 
Efteråt får orkestern rosor och 
uppmanas att spela Internationa
len utanför kyrkan. 

Festen 
Nu återstår bara festen i Folkets 
Park . En knake med öl sitter bra 
till att börja med. Många tittar på 
videouppspelningen från demon
strationståget. -Andra äter och 
dricker och lyssnar på blåsorkes
terns duktiga klarinettkvartett. 
Efter det håller orkestern jubile
umskonsert , då nästan varje num
mer följs av publikens rop på "Da 
Capo"! Maria erhåller ett fång 
röda tulpaner som tack för sitt 
suveräna ledarskap. Kvällen går 
mot sin Klimax, ja så heter dans
bandet, och många kastar sig in i 
dansens virvlar. Resten är städ
ning. 

Välkomna till 
Chilesamkväm! 

Bleck -84 

Måndagen den 7 maj klockan 19 
i Vpk Lunds lokaler, Bredgatan 
28, genomför våra chilenska kam
rater ett samkväm med diabilder, 
mat mm. All::. hälsas välkomna! 

Det folkliga motståndet växer allt
mer. Pinochets ställning under
grävs. Befrielsens dag närmar sig 
i Chile. Snart har vi kanske inte 
längre våra chilenska vänner hos 
oss i Lund. Tag därför tillfållet i 
akt och träffa dem en vacker maj
kväll i våra lokaler. 

Internationella utskottet 



Plats för medelålders hippie? 
Veckobladsredaktionen anser 
denna vecka ingenting. Det har 
varit alldeles för jobbigt. med 
l maj och för övrigt behöver vi 
utrymme till annat. Men så 
mycket kan vi väl tycka att väns
tern har ställt upp hyggligt detta 
år med tanke på att några egent
ligen bärande politiska ideer inte 
finns . Jovisst behöver lövgrodan 
räddas, musikhuset byggas och 
latinarnerikas plågade folk stödjas, 
men exportinkomsterna går ju 
uppåt så en stor självgodhet bre
der ut sig över Folkhemmet . Och 
detta i kombination med en härlig 
vår gör att alla politiska djup
sinnigheter faller platt till marken. 

I byggnadsnämnden i onsdags be
slöt borgarna efter en lång diskus
sion att säga nej till de läplantering
ar utanför Mårtens Fälad och Line
ro som park- och naturvårdsnämn
den tänk t plantera redan i år. Det 
var efter en mycket kritisk tjänste
skrivelse från stadsbyggnadsdirek
tören som tyckte att de hindrade 
utsikten mot slätten! 

De boende på öster får nog vän
ta i många år än på att blå~en ska 
hindras. 

I ett annat ärende sanktionerade 
borgarna, likaledes med miljöparti
ets hjälp, en svartbyggd »jordkälla
re>> i Veberöd - i själva verket en 
betogburtker utefter Dalbyvägen. 

1 

Alltnog, första maj är en dag då 
det är mycket att stå i och in
trycken är många. Men hur job
bigt det än är så är vi en del 
konnässörer som alltid försöker 
hinna med Första-maj mötet i 
Simrishamn kl 17 . Det äger rum 
på Hamnplan under vanligen he
roiska former. I regel blåser halv 
kuling från öst och hamnskjulet 
ger bara obetydligt skydd från 
den snöglopp som hör till. Delar 
av mötespubliken sitter också i bi
larna, i huvudsak på grund av 
vädret, men kanske också för att 
skydda sig från den sociala på
frestning det kan innebära att bli 
sedd på ett Vpk-möte i en liten 
stad. Själv fryser man in i märgen 
efter att ha dåsat i bilen från 
Lund och önskar att man tagit 
med sig vantarna. Men mitt i allt 
detta grips man av en speciell 
värme när man ser sig om i den 
krets av ett fem tiotal människor 
som brukar komma. Vpk Simris
hamn har en ledamot i fullmäk
tige och gör ett viktigt demokra
tiskt jobb i att höja rösten och 
vara avvikaren på turistdrömmyps 
och arbetslöshetsverklighetens Os
terlen. Där brukar man höra de 
bästa l :a maj talen, endast avbrut
na av barn som vill bli snutna av 
sin m or talaren eller mikrofoner 
som blåser omkull. Det hela är 
nästan hjärtslitande och sen tar 

Vårlig Valborg 
Det var länge sedan lundabor
na fick uppleva en så härlig 
valborgsmässoafton. Allt 
stämde. Träden behagade slå 
ut sina blad. Konditori Lun
dagård började försäljningen 
av Sorbetglassen. Molnfri 
himmel. Fulla ungdomar i 
stadsparken. Trista mösspå
tagare i Lundagård. 
Men något nytt var ändå i gör
ningen. Just det, kl 16 samlades 
delar av Lunds kommunistiska 
blåsorkester vid Gamla Mejeriet 
för att fira sitt tioårsjubileum. J an 
Mårtensson med fotograf och en 
liten samling fans hade också sökt 
sig till högtidsstunden. Bland de 
senare syntes Ingvar Johansson, 
nedrest från Umeå. Lisbeth Dahlin 
med sin stora hund "Buster" och 
Eva Broms i sista stadiet av sin 
grosess. · 

Thomas Schlyter som stått för 
det praktiska förarbetet visade sig 

ha glömt nyckel och röd avtäck
elseduk så han fick hasta hem på 
cykel. Under tiden spelade orkes
tern några av de gamla kära melo
dierna. 

En bricka 
Mårten Dune'r fick till uppgift att 
hålla högtidstalet. Vad ska det 
handla om? frågade han lite 
skälmskt, men sedan gick det av 
bara farten. stunden var nu kom
men : Thomas tog fram sin avbitar
tång och knep av det snöre som 
höll täckelsen. När den fallit visa
de sig en liten silvrig bricka på 
Mejeriets östra yttervägg på vil
ken det stod "Här startades 
Lunds kommunistiska blåsorkes
ter 1974". 

N u fmns det ytterligare ett 
starkt argument för att Kultur
mejeriet inte får rivas. Vi inom 
den radikala blåsarrörelsen kom
mer att slåss till sista man, mumla
des det i leden. 

Tant Fina 

man en korv i Hamnkiosken och 
kommmer tillbaka nästa år. 

Politiken måste bli mer sensu
ell skrev Sören Mannheimer, so
cialdemokratiskt kommunalråd i 
Göteborg, på sydsvenskans kul
tursida. Jag tror faktiskt att det 
är just sensuell i sitt förhållande 
till politiken Vpk Lund har varit 
och är i sina bästa stunder. Det 
är när vi är glada och fantasi
fyllda som vi känner att allahin
der är överkomliga och ett mansk-

ligare liv är möjligt . Adolfso~ 
gubben och sambaorkestern 1 ar 
hade lite av det där . Men finast 
var punkarna och anarkistema 
med sina svarta fanor, det gick ett 
sus av avund när de gemensamt 
anslöt sig till tåget på Clemens
torget. Jag tror jag är mogen för 
dem nästa år - det borde väl 
finnas nån plats för en medelål
ders hippie? 

F antasin till mak ten! 
Lucifer 

Inget tal för Galleriet 
Fullmäktigemötet i april präg
lades i viss mån av att lokal
radion var närvarande. Nor
malt fåordiga ledamöter av 
kammaren började plötsligt 
"pocka och munkäbbla". 
Gösta Regnell (m), för att ta ett 
exempel, närmast häckade i 
talarstolen under q-husdebatten, 
och ordföranden Håkan Olsson 
höll ett långt anförande om ex
propriationslagstiftning, som an
tagligen gick ut på att kommunen 
borde ge tillstånd till honom att 
riva Tomegapshusen. 

Läktaren var proppfull av 
tvångskommenderade vuxenstu
deranden som säkert hellre velat 
balla ut på ett disco. Jag satt 
bredvid en som inte kunde sitta 
stilla och som åt på någonting 
samtidigt som han högljutt bekla
gade sig över politikens tråkighet. 
Man undrar om inte lärarna borde 
sätta en maxgräns vid två timmar 
för detta slag av samhällsoriente
ring. Det stående snacket var: 
kom ska vi gå och fika? De hade 
inte fattat att det råder fikaför
bud för allmänheten. En bra lek
tion i att man måste skilja på 
överhet och allmoge . 

Hjälpt-e föga 
Men det är synd att ungdomarna 
inte har sinne för det rent sports
liga i kommunalpolitiken, som till 
exempel det här attq-husdebatten 
tog två timmar och 14 minuter. 
Debatten ifråga gick som bekant 
ut på att besluta om katolikerna 
skulle få riva ett litet slitet hus på 
Lilla Algatan 8 för sitt tilltänkta 
kyrkobygge. V pk försökte påpeka 
att planärendet faktiskt även gäll
de andra delar av innerstan, men 
det hjälpte föga. 

Katoliker 
När de vuxenstuderande äntligen 
försvann från läktarna strömmade 
i stället katolikerna in. De hade 
antagligen lite svårt för att förstå 
att det i själva verket var V pk som 
låtit sig bevekas och nu tillät ett 
nytt pittoreskt inslag i stadsbilden 
att växa fram. Förskräckta hörde 
de Kajsa Theander (vpk) kräva 
bordläggning (karta hade ej ut
skickats) i första hand och bo
stadsbygge i andra hand. Att V pk 
sedan röstade på ett sätt som 
innebar grönt för bygget kom näs
tan bort. Ingen kan i alla fall an
klaga Vpk för att i den debatten 
ha talat för galleriet. 

Mjau 

Stöd till Eritrea 

Den 15 januari befriade den eri
treanska befrielserörelsen EPLF 
Tessenei. En TV -inspelning från 
befrielsen visades vid ett möte på 
Lunds stadsbibliotek den 24/4, 
där också EPLF:s representant 
Rezene Tezfation rapporterade. 
direkt från en konferens i Milano 
om den aktuella utvecklingen i 
Eritrea. 

Den svåra torkan har gjort 
svälten i Eritrea akut. Aven 
Etiopiens befolkning lider. Men 
E tiopiens knappa resurser används 
inte för att mätta märmiskoma . 
De förbrukas istället i det orätt
färdiga kriget mot Eritrea. 

Deltagarna i tisdagens möte 
beslöt att bilda en stödkommitte 
för Eritrea i Lund. Bl.a. skall man 
verka för EPLF :s förslag om en 
fredlig politisk lösning av Entrea
konflikten genom en folkomröst
ning. 



VAD HÄNDER MED LUNDS STADSKÄRNA? 
Trafik och miljö i Lunds stadskärna ska nu utredas på nytt. Kommunstyrelsens ledningsgrupp har bestämt att en utomstående 
konsult ska få utforma gågator, torg, busshållplatser och busslinjesträckningar. Det kostar skattebetalarna hundratusentals kro
nor som går till VBB - ett av de stora konsultföretag som på sextio talet var med om att dra in trafikleder och P-hus i massor 
av svenska städer. . 

I Lund föreslog VBB 1968 ett 42 meter brett gatugenombrott tvärs genom stadskärnan, vilket dock stoppades. Man får bara 
hoppas att det inte är samma planerare och ideal nu som då. 

VPK har under sina tio år i 
kommunfullmäktige lagt många 
motioner och interpellationer om 
stadskärnans trafik och miljö. De 
har alla avvisats med hänvisning 
till att det redan finns planer och 
utredningar som snart skulle 
genomföras. Mårtenstorget har 
inte blivit ett Folkets Torg och 
heller inte Bytaregatan någon 
gågata, och inte har det blivit 
särskilt mycket bättre fö r cyklis
terna i stadskärnan . Någon kom 
munal folkomröstning om P-huset 
i kv Färgaren blev det inte fast 
14.000 namn samlats in mot det. 

Varje gång har man hänvisat 
till den Stora Trafik-Revolutio
nen 1971 , då S tortorget stängdes 
av för genomfartstrafik. Och med 
det "låset" tycks borgarna nöja 
sig. Det blev egentligen det enda 
resultatet av den stora utredning 
som Trafik- och Miljökommitten 
gjorde sedan Genombrottet stop
pades i slutet av sextiotalet. Där 
slogs också den berömda tesen 
fast: "Nya allmänna och större 
privata parkeringsanläggningar bör 
företrädesvis förläggas utanför 
stadskärnan i god anslutning till 
planerade gång- och cykelstråk, 
sam t till kollektiva transportme
del." Ordet företrädesvis har 
sedan dess fl itigt använts som en 
brasklapp för att rättfärdiga P-h.us 
i kv Färgaren, Repslagaren, Sankt 
Mårten m fl, som även SAP har 
medverkat till. 

Ganska positiv 
197 5 antogs Handlingsprogram 
med Dispositionsplan för stads
kärnan, och den innehöll bra 
tankar om cykel- och gångstråk, 
men också flera P-hus inom stads
kärnan, många i kv Västertull och 
Östertull. Nu är kv Östertull plan
lagt för bostäder, och mycket av 
den bilvänliga planen har stoppats. 

Sedan dess har utvecklingen i 
stadskärnan trots allt varit ganska 
positiv. Flera avrivna kvarter har 
bebyggts med bostäder, och fler 
är planerade . Men med trafiken 
och miljön för fotgängare och 
cyklister har inget hänt , och VPKs 
initiativ har motarbetats av bor
gare och socialdemokrater. Hotet 
om nya parkeringshus dyker stän
digt upp . N u senast har stads
arkitektkontoret ritat en Par
keringsplan, där man föreslår P
hus och garagelängor på de 
mest befängda ställen. Vad sägs 
om Mårtenslundstomten eller vid 
Dövstumsskolans park? Eller mitt 
emellan Laboratoriegatan och 
Stora Tomegatan? Än lever de 
gamla P-husdrömmarna fast de 
har slumrat djupt .i- många år un
der trycket av en kraftig opinion 
som slår vakt om Trafik- och Mil
jökommittens riktlinjer och vill 
hålla bilarna utanför centrum. 

Borgarna vädrar morgonluft 
På allra sista tiden har det börjat 
röra på sig i borgarleden. I mars 
lade folkpartiet och strax där
efter socialdemokraterna varsin 
motion om gågator och trevligare 

LUND 
~~4-'m..,,m 

vi; o. 

lUNDJ 

På Caspar Mag. Espmans "Charta öfwer staden Lund", som fyllde200 
år för någon vecka sedan, var ga tunätet i stort sett detsamma som 1da~. 
Det har funnits många hot mot detta både före och efter Espman. 
Erik Dahlberg föreslog en rutnätsplan på 1600-talet, och på 1960-
talet planerades Gatugenombrottet , eller "Södra Centrumleden ", 
som Vattenbyggnadsbyrdns (VBB) utredning kallades. Ingen av dessa 
planer förverkligades, men ständigt finns nya och motstridiga önsk e
mål om hur Lunds stadskärna ska gestalta sig. 

torg - gamla välkända VPK-krav. 
Vad är det som fått borgarna 

att vädra morgonluft? Det finns 
som vi ser det främst tre orsaker: 
l. I den allmänna yran kring 
forskarbyn och drömmen om 
Lund som näringslivets kopula
tionsplats med universitetet och 
åtföljande konjunkturuppgång vill 
man bereda plats för den nya 
köpkraften i Lunds stadskärna. 
Tänk bara på alla jobb som fors
karbyn ska skapa - låt vara att 
det mest blir högavlönade ex
perter med gedigna borgerliga 
sympatier. Slut på allt snack om 
att arbetarklassen och arbetarpar
tierna ska erövra makten i Lund . 
Det har inte minst sossarna sett 
till . 
2. Länsstyrelsens tvekan att fast
ställa stadsplaner som inte anvi
sar tillräckligt med parkerings
platser. Sedart ett år vilar stads
planen för kv Galte~, dvs SJ:s 
busstation, i värrtan på detta, 
och det är därför den fullkom 
ligt verklighetsfrämmande Parke
ringsplanen kommit till. Den bör 
ses som en papperstiger, men man 
vet aldrig - en dag kan den bli 
verklighet och staden fy Ilas av 
P-hus och garagelängor! Säg nej 
till den! 
3. Det mest akuta skälet till 
borgarnas plötsliga intresse för 

stadskärnans milj ö och trafik är 
som så många gånger förr : Köp
märrnen. De har nyligen, när
mare bestämt den 27 september 
i fjol , kommit på att det viktigaste 
för handeln i Lunds småbutiker 
är inte att kunna köra bil ärrda 
fram till butiksdörren, utan att 
man tryggt kan ta sig mellan bu
tikerna till fots. En expert från 
Stockholm, teknologie doktorn 
Janne Sandahl, hade upptäckt 
detta samma dag som han skulle 
tala för Handelsföreningen, och 
det blev hans recept för de något 
omtumlade köpmännen, som sä
kert hade tänkt sig att han skulle 
plädera för flera P-hus och bilga
tor i centrum. Men när köpmän
nen tänkt över saken ett par må
nader, gjorde de förslaget till 
sitt och har sedan dess drivit en 
hård kampanj för gågator och 
trevliga torg i staden. 

Köpmännen vill betala 
utredning 
Köpmännen har t o m erbjudit 
sig att bekosta en utredning om 
saken ,- och den skulle säkert 
gynna deras intressen. I ett så
dant läge är det inte konstigt 
att folkpartiets och moderater
nas känslor väcks till liv och de 
ser sig som de partier som ska 
förverkliga köpmännens krav. 

Det är bara det att köpmärr-

nens syn på gågator och biltra
fik inte riktigt är vad Lundabor- · 
na skulle vilja ha. Bakom de vack
ra orden om gågator och trevliga 
torg finns tanken att bakom hör
net ska ligga ett P-hus med till
farter så att bilburna kunder 
ändå lätt ska kunna nå centrum. 
Och bussarna - ja dom vill köp
männen ha bort från innerstan, 
för dom bullrar och luktar illa 
och stör fotgängarna, särskilt vid 
Botulfsplatsen och stortorget. 

När nu kommunstyrelsens led
ningsgrupp före påsk beslöt att 
skyndsamt låta en konsult utreda 
stadskärnans busslinjer , gågator 
och torg, finns det anledning att 
vara skeptisk av flera skäl: 
l. Kommunens egna förvaltning
ar, främst stadsarkitektkontoret 
och gatukontoret inkompetens
förklaras . De skulle mycket väl 
kunna göra både trafiklösningar 
med datakörningar och utform
ningsförslag till gågator och torg. 
2. Utredningen kommer som på 
beställning av köpmännen, och 
det finns anledning att se upp 
med deras bussfientlighet och för
täckta önskan om god tillgänglig
het för privatbilismen. 

Flera partier verkar skeptiska , 
men hittills har bara VPK sagt 
nej till utredningen. Självfallet 
kommer vi att bli anklagade för 
att vara ointresserade av stads
miljön! Men vi menar att kom
munens egna tjänstemän, de po
litiska partierna och massor av 
enskilda människor har så pass 
mycket ide' er, förslag och vilja 
att förbättra stadskärnans miljö, 
att det är fullt tillräckligt för att 
genomföras redan i morgon. 

För VPKs del kommer vi in
te att släppa de krav vi ställt i 
våra tidigare motioner och för
slag. Blir det en utredning kom
mer vi att särskilt sia vakt om 
följande: 
• Absolut inga fler P-hus i 

stadskärnan! 
• Sammanhärrgande gångstråk 

från Östra Mårtensgatan till 
Bantorget , t ex i Lilla Fiskare
gatan 

• stadsbussarna blir kvar på Bo
tulfsplatsen och får köra väs
terut i Klostergatan, som be
frias från privatbilar 

• sJ-bussarna kör stortorget
Kyrkagatan-Bredgatan till 
den nya bussterminalen vid 
Clemenstorget 

• Distributionstrafik till butiker 
begränsad tid på gågator 

• Direktomstigning stadsbuss
pågatåg och SJ -buss-fjärrtåg 
vid den nya bussterminalen 

Välkommen att delta i VECKO
BLADET med dina ideer och för
slag till hur VPKs krav på stads
kärnans miljö och trafik ska ut
vecklas till ännu mer konstruk
tiva lösningar! 

Thomas Schlyter 

Rubriken var titel på en skrift 
som Socialistiska stadsplanegrup
pen vid Arkitektursektionen gav 
ut 1968 inför hotet om gatu
genombrottet. 
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ljugarbänken 
Vi frllgar vll ra kommu nalpolit iker 
om de sil här omkring den 1 maj 
har nllgra goda räd att ge de ar
betande k lasse rna. 

Lennart Ryde (m) "
Jobba pli och förvänta er inte 
nllgra nya förmllner . 

N i Is-Arne Andersson (c) 
Med Ideon hoppas vi fl! fram nya 
protitabia produkter sil att arbe
tarna inte ska behöva gli omkr ing 
och slå dank. 

Ebba Lyttkens (fp) 
Dom rara arbetarna måste förstä 
att i ett fritt samhälle bör också 
rätten att bli friställd finnas. 

Birger Rehn (s) 
Som gammal byggis säger jag, om 
vi arbetarbarn satsar ordentligt 
kan vi alla bli landshövdingar -
eller till och med kommunalråd. 

Kjell Dahlström (mp) 
Glöm den där dumma, elaka 
klasskampen och gli istället in för 
smAsksl ig vänlighet. 

Du ljuger, 
Henry Malmborg 

Att VeckobladetfVpk måste pro
filera sig politiskt gentemot social
demokraterna i Lund kan vi till 
nöds acceptera som ett historiskt 
faktum. Men att låta Henry Malm
borg - vpk :s representant i styrel
sen för Lunds Energiverk - utro
pa "Larry Andow (s) ljuger" på 
första sidan i fet rubrikstil är ett 
klart övertramp. Gränsen går för 
oss vid den uppenbara lögnen. 

Till sakfrågorna: 
Ons 18 april var det styrelse

möte i Lunds Energiverk (LE) . 
Flera viktiga frågor var uppe till 
beslut, bl a följande: 
l) Skall LE skaffa sig en egen 
ADB-anläggning för debitering av 
elavgifter bl a eller skall LE som 
andra förvaltningar utnyttja den 
dataanläggning - med stor ledig 
kapacitet -som kommunen har? 

När frågan behandlades i 
kommunstyrelsen (ks) röstade 
samtliga partier - även vpk -
utom moderaterna för en anslut
ning till kommunens dator. I LE 
väljer vpk:s repr Henry Malmborg 
att i likhet med fp, c och mp 
rösta mot sina ks -repr :er och för 
förvaltningens (läs: J an Holm
qvists) förslag om en egen dator . 

I VB nr 15 säger Henry M: 
"Det är väl orsaken till Larry An
dows påhopp . Detta att jag gick 
emot honom i datafrågan." 

Nej, bäste Henry, att du på 
en rad punkter går emot oss so
cialdemokrater och röstar med 
borgarna, det har vi lärt oss 
vid det här laget. Men att du även 
röstar mot Rolf Nilson , vpk :s 
repr i ks , det var en nyhet! 
2) Skall vi besluta om en konver
tering av ÅKV (Ångkraftverket 
vid lasarettet) till kol-vatten
eldning nu eller ytterligare utreda 
alternativen om naturgas kontra 
kol -vatten-eldning innan vi fattar 
beslut ? Det var den andra frågan 
på detta stormiga möte . 

Trots att resultaten från för
söksdriften med kol-vatten-för
bränning ännu inte föreligger , 
ville Henry M att beslut skulle 
.fattas omedelbart . Han valde att 
rösta m ed borgarna och mot s
förslaget om en återremittering för 
att ytterligare utreda alternativen 
naturgas kontra kol-vat ten-för
bränning. 

I huvudvoteringen blev ut
gången 6 ( 4 s + 2 borgare) mot 
5 (4 borgare + vpk). s-förslaget 
om åt erremiss hade alltså segrat -
trots vpk :s röstning med borgar
na . 
3. Motionen fr ån vpk:s fullmäk
tigegrupp - eller fran Bengt Hall 
enligt Henry M - om Energi
verkets kundrelationer. När den
na motion skulle behandlas för 
yttrande i energiverksstyrelsen, 
vred sig Henry M som en mask 
och förklarade sig "mot sin över
tygelse tvingad att rösta för mo
tionen". 

Här ljuger alltså Henry M när 
han i VB hävdar att han skulle 
vara felciterad i Arbetet. Det . var 
inte så få som lyfte på ögonbryn
en runt styrelsebordet vid det 
tillfället. 

POSTTIDNING 

Kad.n Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJPID 

Fotbollen igång 
Tisdagen den 24 april var det sä
songstart i korpfotbollsserien för 
vpk :s båda lag. De av bostadsbyg
gande hotade spelplanerna nere på 
Klostergården var i förvånansvärt 
gott skick. Solen sken och det var 
varm t i luften. 

Vpk 2 mötte kometlaget Ca
tanzano , som lär ha sponsorer. 
Hur som helst har de mycket ele
ganta kläder. Matchen var jämn 
ändå tills 5 minuter återstod. Då 
ville det sig inte bättre än att 
vpk:s libro gjorde två självmål: 
en bakåtspark från halva plan och 
en snedspark vid hörna. I uppgi
venhetens tecken kom sedan yt
terligare ett mål. 1-4 i baken. 
Bättre gick det i cupen några da
gar senare då man besegrade yt
terligare ett malmölag. 

4. Frågan om energiverkschetens 
engagemang som VD i det nybil
dade geotermiföretaget Stal Laval 
Geoenergy AB. 

Med anledning av detta ställde 
Larry Andow följande frågor till 
J an Holmqvist, VD för företaget: 

a. Kan vi förvänta en skrift
lig uppsägning från dig? 
(Styrelsen kan nämligen 
inte dra igång arbetet med 
att hitta en ny energiverks
chef, innan en formell 
skriftlig uppsägning förelig
ger.) 

b. Vad får dubbelrollen för 
inverkan på direktörens 
arbete i Energiverket? 
Kommer du att jobba hel
tid i LE under den tid , som 
du inte är tjänstledig för 
att syssla med det andra 
bolaget? 

c. Affärsiden - Lundsprojek
tet med geotermi för upp
värmning etc är kommu
nens/skattebetalarnas och 
in te J an Holm q vists per
sonliga egendom. Här krävs 
ett skriftligt avtal mellan 
kommunen och det nybil
dade geotermibolageL 

Dessa för socialdemokraterna 
principiellt och praktiskt viktiga 
frågor fick samtliga övriga leda
möter i energiverksstyrelsen att 
som en man st älla sig upp till J an 
H:s försvar. Vpk :s och mp:s re
presentanter försökte överträffa 
varandra i sina lovsånger till Jan H. 
"Vi ska vara oerhört tacksamma 
mot J an H att han underrättade 
oss i god tid" (Henry M) samt 
"Otroliga insatser under J an H :s 
tid som direktör" (Henry M). 

Henry M undrar i VB om det 
inte är "det dåliga arbetsklimatet 
i styrelsen som bidragit till att 
Jan H nu säger upp sig". Under
förstått: ett gott arbetsklimat är 
det som råder, när en styrelse -
gärna med mössan i hand - boc
kar för sin förvalt ningschef och 
utan invändningar ställer sig ba
kom hans förslag. 

Vi socialdemokrater anser att 
Henry M :s agerande i energiverks
styrelsen minst sagt är märkligt -
men det är ju vpk :s problem . 
Men a t t kalla oss för lögnare för 
att rädda sitt eget skinn är ynke
dom! 

Socialdemokratiska gruppen i 
Energiverkets styrelse 

Gunnar Härdig Jan Kockum 
Larry A ndow La we Carlsson 

Gustav Hovande r 

V pk l vann sin -debutmatch. 
Tapio Salonen fick nöjet att nicka 
in årets första mål och J an Svens
son satte dit nummer två, !öre
gånget av en vacker kombination. 
Löpning 
Måndagen den 23 april sprangs 
lundaloppet på S:t Hans gröna 
kullar. Det var drygt 8 km som 
avverkades i den synnerligen ku
perade terrängen. Bland alla sve t
tiga löpare sågs Sven Hugo Matt
son och Finn Hagberg, som sprang 
i mål nästan hand i hand. Tiden 
var under 32 minuter, dvs under 4 
minuter per kilometer , vilket inte 
är så dumt. 

Närmast väntar nu Skrylle
milen den 5 maj och halvmaran 
"Lunkloppet", som går från 
Malmö till Lund den 6 maj. 

~~ 
~~~ 

V ÄNSTERNS V ARP ROM ENA D 
Bok a reda n nu söndagen den 
20 maj för denna begivenhet. 
Mer information i nästa VB . 
KVINNOCENTRUM Öppet 
Hus kl 11-14, Ö Mårtensgatan 
10, tel 14 93 97. 
BLASOR KESTERN Rep inför 
teaterspelningen sänd 6/5 kl 18. 
AFRICAN EVENING A PartY 
for Everyone. Friday May 4 
"kl 19 AF Stora Salen. Amadu 
Jarr arid others. 
VECKOBLADET Öppet redak 
ti onsmöte. Mån d 7 /5 acu-press 
k l 19 .3 0 . 
VP K l F Träning utomhus Ler
bäcksskolan lärd 7 maj kl 16. 

M ändagen den 7 maj 19.30 p li 
partilokalen. Kl 20.00 kvinna 
möte. Övr iga diskuterar stads
planefrågor. (Varfö r får in te 
kvinnorna diskutera stadsp lans
frågor? sätt anm .) 

MÖTE 14/5 kl 19 .30 på parti
lokalen med vpk :s representa nte r 
i skolstyrelsen , friti dsnämnden, 
biblioteksnämnden och social
nämnden. Diskussion om effek
terna på deras verksamhet efter 
införandet av kommundels
nämnder i L und. 
Korta inledningar av Tarcisio 
Bomm arco, Anna-Sofia Ouensel 
samt Anders Sannersted t. 
Därefter fri diskussi o n. 
Alla övriga kamrater är ocksil 
välkomna . 
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