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Arsmötet

Stoppa sopförbränningen!

Vpk Lunds årsmöte samlade 40-50 deltagare, en liten skara
jämfört med rekordåren på sjuttiotalet. Trots detta andades
mötet en försiktig optimism. Satsa-på-dig-själv-vågen har
kulminerat för den här gången. Den politiska förlamning som
högervågen framkallade har brutits och ersatts av ett mera offensivt politiskt tänkande.
Det offensiva t änkandet präglade
bl a en motion från Ulf Nymark.
Motionären ville att styrelsen
skulle organisera studier av det
danska Socialistisk Folkepartis
politik och praktik. Det räcker
inte för Vpk Lund att fortsätta
att ta avstånd från "socialismen"
i Sovjetunionen, en linje som hittills har präglat Vpk Lund i förhållande till partiledningen. Det är
dags att utveckla en egen syn på
utformningen av socialismen och
en strategi för vägen dit, hävdade
Ulf Nymark. Han hoppades att
dessa studier i bästa fall kan göra
Vpk Lund bättre rustat inför nästa partikongress. Motionen antogs
enhälligt av årsmötet.

Vänstv·rn

VisarVägen

betonar både huvudmålet att bryta borgarväldet och stärkandet av
Vpk:s egen ställning vann mötets
gillande.

Lågt i tak i V pk Lund?
Vpk Lund brukar lovprisa ett
självständigt agerande och kritiskt
förhållningssätt till partiledningen, men hur agerar man själv
mot kamrater som bryter mot
Vpk Lunds linje? Denna fråga diskuterades livligt i samband med
ett kommunalpolitiskt fyllnadsval. Hur självständigt får de förtroendevalda i nämnder och kom munfullmäktige agera? Någon företrädare för kommunalpolitiska
gruppen ansäg att en förtroendevald bör hålla kontakt med kompolgruppen och följa de beslut
som fattas där. Andra hävdade att
vår demokrati inte fungerar på
detta sätt. Vi besätter poster med
personer som vi har förtroende
för. Om dessa kamrater vill ta råd
av kompolgruppen så bör detta
ske helt frivilligt. Vid nästa val
har partiet möjlighet att avstå från
omval om man anser att personen
har agerat politiskt felaktigt.
Finns det flera nominerade kamrater till en post så väljer man den
som är mest lämplig för uppgiften. Detta skall inte uppfattas
som en prickning av övriga kandidater.

Kommunalpolitisk efarenhet
eller förnyelse
Vpk och socialdemokratin
I samband med styrelsens verk samhetsplan blossade debatten
om Vpk :s förhållande till socialdemokratin åter upp. David Edgerton ville att meningen "vårt
huvudmål bör naturligtvis vara
att bryta den borgerliga majoriteten i Lund" skulle strykas ur verksamhetsplanen. Med en sådan
prioritering i politiken kommer
Vpk:s egen politiska profil nödvändigt i skymundan menade David . Andra mötesdeltagare hävdade att det inte finns någon motsättning i att arbeta med socialdemokratin i vissa konkreta frågor
och att driva en egen Vpk-linje.
En kompromissformulering som

Som vanligt fanns det motsättningar i synen på vilka principer
som bör vara vägledande vid sammanställningen av fullmäktigelistan. Lars Bengtsson hävdade förnyelseprincipen.
Nya fräscha
namn, gärna med anknytning till
olika progressiva krafter utanför
partiet. Roland Andersson menade att det är viktigt att erfarna
kamrater fmns med på listan. Ett
eventuellt "regimskifte" kommer
att kräva långvarig erfarenhet a v
det kommunalpolitiska spelet .
Förnyelse blev det i alla fall
i Vpk Lunds styrelse. Hela sex av
nio kamrater nyvaldes på årsmötet. Tyvärr utgör kvinnorna bara en tredjedel av styrelsen. Ten-
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Nästan mitt i stan, i Lunds Energiverks ångkraftverk vid
Lasarette t, bränns årligen 2-3 000 ton osorterade sopor,
huvudsakligen från Lasarettet och vårdcentraleTna i Lund
men också en del riskavfall från Helsingborg och från
institutioner och industrier i Lund
Det är av en rad skäl oförsvarligt
att fortsätta denna miljöförstörande hantering
av engångsartiklar av plast, förbrukade försöksdjur, hushållsavfall mm . Det
anser vpk:s representanter i Miljöoch hälsoskyddsnämnden och
kräver , att Lunds kommun säger
upp avtålen med avfallsleverantörerna. Avfallet kan SYSA V i
stället ta hand om.

Försurningen
För det första är den centrala
placermgen
vid
Tornavägen
olämplig. Under vissa vindförhållanden (dock ej de vanligaste)
går rökplymen rakt förbi blockets
friskluftsintag .
För det andra ger sopförbrärmingen avsevärda bidrag till
fårsurningen. Jämfört med annan
eldning ger avfallsförbränningen
mer kväveutsläpp per energienhet.
Enligt energiverkens egna uppgif-

ter släpps från sopförbränningen
ut 4,3 ton svaveldio xid och 6,5
ton saltsyra om året.

Dioxin
För det tredj e och det är kanske
det allvarligaste, kan man på
goda grunder misstänka dioxinutsläpp från anläggningen. Dioxin
är ett ytterst farligt cancerframkallande ämne, som uppmärksammades vid Sevesokatastrofen i
Italien. Professor Rappe i Umeå
har påvisat dioxinförekomster i
sven sk modersmjölk. Detta dioxin
härstammar troligtvis från förbränning av PVC-plaster. Sådana
finns det mycket av i sjukhusavfall.

Tungmetaller

För det fjärde är sopförbränningsanläggningen för liten för att
det ska vara ekonomiskt möj-
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nternt
V pk Lund hade sitt årsmöte förra
helgen, ett evenemang som väl
måste anses ha bara begränsat intresse för denna tidnings läsare Flera skandaler och konstig- majoriteten av VB-prenumeranterna är förvisso in te ore:aniserade
heter inom personalnämnden
har aktualiserat frågan om Vpk-are. Dessutom: årsmöten är
nämndens existensberä ttigan- ju alltid årsmöten med de oundvikliga ärendena om beviljande av
de och förvaltningens framtid
ansvarsfrihet och tillsättandet av
som självständig enhet i komnya friska revisorssuppleanter och
munen.
sånt tillhör ju inte det hetaste
stoffet. Ändå kan det väl vara rikÄven borgama tycks nu inse
tigt att ge några impressioner.
att något måste göras. Framför
Man kan utan att överdriva påstå
allt är nu de flesta ense om att
atti den män det har skett någon
förvaltningen har en ovanligt trög
förnyelse av det politiska livet i
och inkompetent ledning. Det
Lund de senaste tio åren så är det
framgick tydligt vid ett samrnanVpk som har stått bakom den . Då
träde med nämnden utan tjänsteär det också av allmänt intresse
män närvarande förra veckan. Inatt fråga sig hur det står till med
ifrån förvaltningen och från andra
V pk.
delar av kommunen har lite för
OK, hur är det då, måste VB
ofta kritik riktats mot nämnden.
' byta den klassiska bilden där det
unga friska Vpk kör den trötta
Vad gör den?
socialdern!?kratin framför sig i en
Häromåret avskildes organisationsavdelningen från nämnden .. rullstol? Ar Vpk förbrukat som
kraftkälla i Lunds politiska liv?
PON (Personal- och organisationsJa nog är det en skillnad när
nämnden) blev PN (Personaldet gäller årsmötena. Förr: en tvånämnden). Vad organisationsdagars
vital tillställning, fylld av
nämnden sysslar med tycks ingen
hetsigheter, ordningsfrågor och
veta. Framför allt tycks övriga
personstrider, allt medan de små
nämnder och förvaltningar sakna
kommunistiska barnen kravlade
tilltro till enheten och föredrar
omkring i stolsraderna och skrek
oftast att själva ta tag i frågor som
hjärtskärande på de försumliga
skulle kunna tänkas hamna där.
föräldrarna. Nu: stillsamt, medelDessu torn lär det finnas personliga
ålders, rutinmässigt klubbande av
motsättningar med i bilden. När
verksamhetsberättelser utan onöpersonalnämnden för ett och ett
dig tidsspillan Ingen fest på kvälhalvt år sedan beslöt utföra en utlen, var och en går hem till sin 1illa
redning om den egna organisavrå. Vpk Lund har blivit en nortionen vände man sig t ex till
mal svensk politisk organisation,
kommunförbundet. Utredningen
med dålig medlemskontakt och
som varit klar i ungefar ett år har
svårigheter att fylla uppdragen.
sedan hamnat i kvarnen som mal
Det har en politisk bakgrund så
långsamt, om den överhuvud taklart, och det manifesterar sig
get mal. Mellan raderna i utredtydligast i åldersstrukturen.
ningen kan allvarlig kritik utläsas
Vpk Lunds genomsnittsälder
mot förvaltningen. Men direktö- 1
har på tio år stigit om in te med
ren och nämndens ordförande
tio år så i alla fall minst fem och
som har ansvaret för fortsatt bedet slår hårt. Jobb, barn, hus och
handling tycks inte vilja eller vähem tar sin småborgerliga tribut
ga göra något.
av en organisation som bygger på
stora insatser av ideellt arbete . OrBakåtsträvande
kar den t ex med en valkampanj
Inom förvaltningen finns uttasom de tidigare, med allt trapplade motsättningar mellan chefspring och slitsamma utflykter
tjänstemän. ArbetsmarknadsenheSkäne runt?
ten skulle tydligen helst av allt vilStigande ålder har dock också
ja bli fri från personalnämndens
fördelar. T ex fmns i organisaok . Bakåtsträvande moderater och
förvaltningslednine: försvårar arbe·
tet. Och vad sysslar då den politiskt valda nämnden med?
Löneträgor, förhandlingar och
·forts från sid l
arbetsmarknadsfrågor tillhör t ex
nämndens ansvarsområde, men de
densen till klart försämrad repretas aldrig upp i nämnden. Det är
sentation för kvinnorna korn fram
delegerat till små utskott. I prakäven i valet av om bud till årets
tiken styr fyra personer allt arbedistriktskonferens. Var finns k vin~t. Lite elakt kan man kanske sänorna i Vpk Lund? Tora Friberg
ga att nämnden i stort sett har att
påpekade att en utvärdering av
ta ställning till remisser från andra
hur kvinnaperspektivet tillgodoses
delar av kommunen.
i Vpk:s nuvarande politik bör finDet bästa vore förmodligen att
nas med i verksamhetsplanen. Ett
koppla över personalarbetet till
påpekande som verkar vara befodrätselkontoret och tillsätta något
gat med tanke på den tendens till
slags personalutskott under komnedgång för kvinnokampen i parmunstyrelsen. Dags för en motion ' tiet som noterats både lokalt och
från V pk. Gör något åt Personalcentralt.
nämnden!

Lägg ner
personalnämnden!

tionen bortät ett hundratal människor som har erfarenhet av kom munala förtroendeuppdrag, som
oppositionspolitiker.
Oppositionspolitik har sin charm, men
jag tycker det framgår ganska
klart att det finns en trötthet över
att ständigt befinna sig i den rollen, att det finns mänga som tycker sig vara mogna för mera konstruktiva insatser. Det fmns alltså
en åstundan att Vpk skulle vara
med och ta ett aktivt ansvar för
Lund under nästa period. "Trettio år är nog" sa Tarcisio i ett
uppskattat inlägg och det lär
nog bli en valparoll.
Därmed kornmer förhällan det till socialdemokratin i förgrunaen. uet ar helt klart att det
fmns mycket mer av öppenhet i
de relationerna numera. Men frågan är hur mycket av sina ansträngningar Vpk ska ägna åt att
få fram ett realistiskt regeringsalternativ i Lund, och där gick
åsikterna på årsmötet i sär. Att
vara samarbetsingenjör är ingen
tacksam uppgift, det vet t ex folkpartister.
Det politiska stämningsläget,
framför allt det bland ungdornen,
har inte precis gynnat Vpk de senaste åren. Lund är en borgerlig
stad med många unga väljare,
och det blir nog många moderata
riksdagsröster härifrån. Men att
dessa ungdornsväljare, om de har
någon elementär kännedom om
borgerlig kommunalpolitik, skulle

samlas under Per-Håkan Ohlssons
och Lennart Rydes fanor verkar
otroligt. Det ligger en viktig inforrnationsuppgift på framför allt
Vpk och miljöpartiet att sprida
just denna kännedom. Lyckas
man återstår det att se vem som
skördar dessa kommunala röster,
och gissningsvis blir det i första
hand miljöpartiet.
Mitt intryck av årsmötet var
att många är klara över komplikationerna i Vpk Lunds ställning.
Praktiskt politiskt har organisationen sedan länge lämnat vaije anknytning till leninismen och är i
dag mest att se som ett socialistiskt folkparti, ungefar som SF i
Danmark, med vilket relationerna
också är goda.
Organisatoriskt sker anpassningen neråt till en lägre arbetsintensitet, där medlemrnarna inte '
ständigt väntas infinna sig på möten. Viljan att förändra samhället i sin helhet har måhända
mattats, men respekten för borgarstyret i Lund har inte ökats.
Arbetsrnässigt lär nog resurserna
räcka för att leverera en god batalj i valrörelsen och övertyga de
traditionella väljargrupperna och
därmed säkra en fortsatt bas. Men
för att nå nya grupper skulle det
nog krävas en fantasi och djärvhet som jag fruktar att organisationen i dag saknar. J ag skulle
självfallet uppskatta om någon sa
emot mig på den punkten.
Lucifer

1

- Tydligen ingen katastrof att
man missade årsmötet.

Arsmötet

Varmbadhus i Lund?
Arsmötet antog alla de fantasifulla och offensiva motioner som
farms beskrivna i förra VB. Bl a en
om ett varmbadhus i Lund. När
socialismen har segrat skall vi äntligen slippa bli blåfrusna av köld i

Högevallsbadet och slippa trängas
i de trånga omklädningsrummen
där. Det skall bli skönt! Det blir
väl ett varmbadhus öppet för
kvinnor också och inte som i Turkiet, endast för herrar?
·
Marianne

Stoppa
s~pförbränningen!
forts från sid l ;
'
l
ligt att utnyttja den teknik som
finns för att minska föroreningarna. T ex stödeldning för att höja
fOrbränningstemperaturen och på
så sätt minska
utsläppen av
polyarornatiska kolväten. Eller installation av spärrfilter för att
minska de utsläppta stoftrnäng-

derna. Det måste emellertid poängteras, att det inte finns teknik
för att samla upp allt stoft. Ett
spärrtUter kan avskUJa partiklar
ner till en storlek på 1-2 microrneter. Vid sopförbränning är
90% av de metallbärande partiklarna mellan 0,5 och 3 icrometer,
vilket kan järnföras med kolförbränning, där 90% är mellan
3 och 8 rnicrorneter.
Avfallsförbränningen vid Lunds
ängkraftverk utgör alltså en allvarlig hälsofara och bidrar till
försurningsskadoma. Om avfall
nödvändigtvis måste brännas, ska
det ske i stora anläggningar,
där man kan utnyttja bästa tillgängliga teknik för att minska
skadorna.

Biljetteländet
I VB nr 39 förra året fanns en artikel om hur svårt det
kan vara ibland att hinna köpa biljetter till Pågatågen.
Vpk-politikerna Thomas Schlyter och Kurt Sjöström har
tydligen uppmärksammat artikeln, ty de har lämnat in
en motion till Sydvästra Skånes Kommunalförbunds
fullmäktige med nedanstående lydelse:
Vpk har i en tidigare motion
pekat på att SSK har landets
högsta avgifter för periodkorten
och föreslagit en sänkning av
detta pris. Motionen avslogs dessvärre efter ett kort och oengagerat svar av trafikutskottets
ordförande.
På grund av månadskortens
höga pris föredrar många resande
att köpa lösa biljetter under
månader med många helger, t ex
i december, i januari, i påskmånaden eller i semestertider. Detta
blir nämligen mycket billigare redan vid måttliga inskränkningar
i resandet. I månader med 19
arbetsdagar blir det exempelvis
billigare att köpa rabattkort plus
lösa biljetter mellan Malmö och
Lund än ett månadskort.
Så länge många människor,
t ex studerande och deltidsarbetande, föredrar att lösa biljetter, kan man inte räkna med
att an talet sålda periodkort ska
öka märkbart. Men då måste
också bekvämligheten vid biljettköpen bli betydligt större.
Genom köbildning i sådana
»kapade» månader som nämns
ovan, i kombination med biljettautomater som inte fungerar,
blir problemen och otryggheten
stor. Många frestas - och tvingas att åka utan biljett, därför att
man inte har en chans att i
rimlig tid komma över en bil-

Thomas Schlyter -flitig
VB-läsare

I motionen framgår vad det
handlar om. Visserligen skriver
tjänstemännen att "denna typ av
· kontraktsanställningar är föremål
för avveckling. Kontraktsanställningar är tveksamma ur arbetsrättslig och föreningsrättslig synpunkt." Men kullerbyttan kommer snabbt och personaldirektören föreslår bifall till motionen .
Man skriver att man syftar till
en friare lönesättning och begränsad anställningstid. En kontraktsanställning medför att full pen-

är titeln på rapport 4 från
vpk:s 90-talsgrupp. Den är
författad av Tora Friberg,
lundabo ,
partistyrelseledamot, nu som ordinarie och
som sådan invald med goda
röstetal. Hon omvaldes också
till programkommissionen.

hur den tudelade arbetsmarknaden ser ut , den för män och den
för kvinnor.

Att Tora fin ns med i partiledningen gläder alla, som insett
kvinnokampens betydelse. Hon
besitter mycken kunskap i dessa
frågor och i nämnda rapport
delar hon med sig av den.

Kamp om kvinnokampen
jett även om man ville.
Vpk föreslår därför att nuvarande biljettsystem kompletteras på följande sätt . . . . . . . .
l. Biljettautomaterna programmeras sa att de även kan leverera
t ex 10 st odaterade förköpsbiljetter i ett sammanhängande
band, gärna till rabatterat pris.
2. En enkel makuleringsapparat,
liknande dem som finns i t ex
Göteborgs spårvagnar, monteras i
varje vagn, dvs två per sätt.
3. De som reser på odaterade
förköpta biljetter måste makulera och datera dessa i apparaten
för att de ska vara giltiga.
4. Vid kontroll ska man alltså
kunna uppvisa antingen en vanlig
daterad biljett eller en datummakulerad förköpt biljett.

Sossarna vi Il
ha ökade
löneklyftor
I torsdags tog så personalnämnden ställning till moderatmotionen om kontraktsanställning av högre tjänstemän i Lunds kommun, som
vi tidigare redogjort för i VB.
Samtliga partier utom Vpk
stödde förslaget, ett förslag i
tiden. Alltså ökade löneskillnacief, betoning av LEDAREN, fler förmåner för cheferna.
Socialdemokraterna
hade inga invändningar. Det;
är ~äpnadsväckande. . ___

Vardagen är
historiens jäst

sion utgår efter bara tolv års
tjänst. Man talar också om andra
förmåner som att ordna bostad,
fixa flyttningskostnader och att
"ledaren har tillgång till en förhållandevis fri lönesättning för sina medarbetare eller andra för-

Kunskapen om kvinnoförtrycket
omfattades långt ifrån av alla
pil :len nyligen genomförda kongressen, och ännu värre är att en
betydande del av partistyrelsen
inte tar kvinnokampen på allvar .
Ja, t o m motarbetar kvinnor ,
som är aktiva i denna kamp. Att
det är en kamp om kvinnokampen
kom tydligt till uttryck på kongressen.
Förståelsen för kvinnokampen
är i mångt och mycket en fråga
om kunskap. Fastän vi lever
mitt uppe i den patriarkara
strukturen, kan den vara svår
att upptäcka och avslöja. Män är
överordnade, kvinnor är underordnade.
Detta tillstånd är så
invant, att vi oftast inte reagerar
mot det. Men det ska bli ändring
·på det nu , eller hur?

Dubbla budskap
Det talas om dubbla budskap.
Det ena är att kvinnor ska värna
om familjen. Tillbaka till hemmet
och modersrollen uppvärderas.
Det andra är att kvinnor ska
göra karriär, satsa på sig ~jälva
och bli förebilder för den nya
·aktiva yrkesarbetande kvinnan.
Budskapen är knappast förenliga. Ska en grupp kvinnor
göra karriär, medan en annan
grupp gör sin och andras markservice?

Tudelad arbetsmarknad
I ett längre avsnitt får vi veta,

I avsnittet »Vad är på gång?»
tas kampen om tjänstesamhället
upp. Dels handlar det om kampen
mellan det privata och det kollektiva, dels gäller det kam pen
mellan kvinnor och män. Och
då ställs frågan: spelar verkligen
männen ut kvinnorna? Eller kan
man vänta sig, att de män och
kvinnor som är längst ner i
samhället - arbetarklassen och
de lägre mellanskikten - ska föra
ep solidarisk kamp, som måste
innebära att männen börjar lyssna
på kvinnorna och driva deras
särintressen starkare än hittills .
Kan kvinnokampen förenas med
klasskampen? Det måste i så
fall finnas en förmåga att se
förhållandena ur ett kvinnoperspektiv. Eller måste kvinnor fortsätta att driva en utpräglad
kvinnokamp och hur ska den då
utformas? Livsviktiga frågo r för
vpk, tror jag.
Och denna rapport är ett
utmärkt underlag för att diskutera dessa frågor. Skaffa den och
läs den! Kanske kan stadsdelsgrupperna äteruppstå för en tid
förenade runt denna skrift?
Iris Nilsson

måner".

Direktörslöner
Syftet är naturligtvis att kom munen ska kunna konkurrera
bättre med det privata näringslivet om dugligt folk. Men i så fall
krävs fantasilöner som aldrig kan
bli aktuella i kommunen. Eventuella lönepåslag kommer av erfarenhet aldrig att innebära konkurrens med storföretagens direktörslöner som dessutom oftast kan
kombineras med mer eller mindre
suspekta förmåner.
Att socialdemokraterna nu
ställer upp för en konservativ
lönepolitik är m&ä!Mi ett olycksfall i arbetet. Vi får väl se vad som
händer i fullmäktige. Men annars
rimmar det väl med SAPs allmänna högerglidning.
BH

Duktiga kontraktsanställda som
betraktar friställd arbetskraft.

Bredgatan 28,222 21 Lund. Tel 046 / 14 94 38 (onsd efter kll8 .00)
Postgiro 17 459-9. Prenumeration 70:-/år.
Sättning och lay-<lut: VB-red på acupress, Lund.
Tryck : acupress. Lund . Ansvarig utgivare: Monica Bondeson.
Eftertryck av text tillåtes om källan ange~ . Bilder är upphovsmannens
egendom . Red förbehåller sig rätten att korta insändare . För obeställt
material ansvaras ej .

Har du flyttat?
Skicka hela adressdelen med din gamla adress till Veckobladet
Bredgatan 28, 222 21 Lund. Min nya adress är:

POSTTIDNING
La r.:j !Jo:r:qst.rörn

Ös;l;e.rvångsv 20
223 60 lt.JND

Adress: .. . .
Postnummer . .. . ... .Postadress . .. . .. .

»Ett lätt sätt att umgås»

FRÅN GRANNPARTIET
Förra VB var en smula inkrökt
med alla skriverier om Vok. För
att få balans och vidare vyer vill vi
nu ägna lite uppmärksamhet åt
det större arbetarpartiet i Lund.
Vad kan väl då vara lämpligare än
att intervjua socialdemokraternas
parlamentariska ledare, kommunalrådet Claes Göran Jönsson?
Har ni problem med tolkningen av intervjun vill vi hänvisa till
att SDS i lördags skrev om CGJ,
att han "flera gånger visat att han
vill ha disciplin i partiet, i ordalag
som inte kan missförstås men inte
alltid läntpar sig för tryck". Just i
pressetiska frågor har vi alltid haft
sydsvenskan som ett högt föredöme, och det som inte kan tryckas där kan naturligtvis inte heller
sägas klart ut i VBs spalter.
Men nu till intervjun.
VB: Kan du ge ett kort omdöme om Birger Rehns agerande när
Kulturmejenet var uppe i byggnadsnämnden senast?
CGJ :-- -!
VB. Det var kanske väl kortfattat. Kan vi tolka det så att du
inte gillar Birger Rehns agarande?
CGJ: Birger Rehn är en ---- -,
en -- ---- --------och en stöddig -----.Han är en -- ------ - -!
Han har alltid varit en - - - - - och
en ------ - -. Fler kommentarer
vill jag inte göra i den frågan. Jo
förresten, jag glömde att han också är en - - - - - och en - -- - -- - - -!
För övrigt tycker jag att han kan
ta sej i - - - - - -, men det bör ni
kanske inte skriva i tidningen.
I nästa nummer återkommer vi
med Claes Göran Jönssons spännande kommentarer om bl a Per
Lundgren och Margareta Teleman.
Grr

Arsmötet stödjer
avgående partisekreteraren
Bo Hämmar
Vpk Lund har uppskattat Bo
Hammars arbete, särskilt i internationella frågor och skulle gärna
se att hans kunnande kom partiet till godo även i fortsättningen
exempelvis genom att han blir
internationell sekreterare eller
ordförande i ett internationellt
utskott .

Knarrandet i snön på väg
ner till stationen avslöjade
att det var kallt, mer än tio
grader kallt. Det var lördag
morgon, halv sju, det var tid
för vandringssektionens traditionella, men försenade, decem bervandring.
Vi var en liten, men välutrustad skara som tog 6,52-tåget till
Malmö där vi äntrade ett nästan
fullsatt rälsbusståg, Y stad
lilla -Simrishamn.
Morgonen var klar.
Redan i Malmö meddelade G.
att han glömt vindskyddspresenningen hemma och en stund senare, i trakten av den numera utdikade Näsbyholmssjön, visade
det sig att han även hade glömt
dunken till dricksvattnet.
Tomelilla. Solen steg som en
gnistrande apelsin över snöhorisonten och andedräkten ångade ur
munnarna. Vi gick för att proviantera.
G. argumenterade för att »potatisskruvar, Dill & Gräslök» skulle vara den perfekta avslutningen
på vår lägereldsmiddag.
»För att skydda påsarna under
transport är påsen fylld med luft».
Från Tontelilla ner över Benestad och sedan över den delvis isbelagda Fyleån (den höll!) just
nedanför Lyckås, där vi såg en
verklig och en möjlig Kungsörn.
Nästan inga människor ute. Landskapet som social mötesplats är
en svunnen saga. Kaffe utanför
ett gammalt stall, numera Galleri
Through, vid Lyckås. Vidare mot
Baldringe.
ft. ""u" mea sig en liten radio,
för att inte helt släppa taget, och
vid haJvett-tiden kunde vi avnjuta Dagens Ekos nyhetssammanfattning strax väster Baldringe. Nyheterna föranledde inga
åtgärder från vår sida, utan vägen
låg fast.
». . . skönt tillsammans utan
stora förberedelser och höga kostnader.»

Öppet brev
till Lunds
socialdemokrater
I februari ska en propositionjom
en ny sydafrikalag behandlas i
riksdagen. Den gällande lagen från
1979 om förbud mot investeririgar i Sydafrika har urvattnats på
grund av regeringens generösa
dispenser. De svenska företage.n
frodas i Sydafrika samtidigt som
både det inre förtrycket där och
terroraktionerna mot grannländerna ökar.
Det nya lagförslaget innebär
en försvagning jämfört . med den
tidigare lagen även om regeringen har velat få det att framstå
som en skärpning.
Företagen föreslås en generell möjlighet att utan särskilt
tillstånd investera, bara cle på·

Enestadssjöns is höll och G.
kunde notera ännu en kilometerruta till sin samling. En del samlar rutor andra frimärken elJer
mynt.
Solen började sjunka och vid
fyra-tiden slog vi läger i granskog norr Ugglesjö, strax. innan
skogen helt tar slut och slätten
.
öppnar sig ner mot havet.
Några hundra meter från CIvilisationen, med vägar och hus
och bilar kan man skapa sig en ö
av avskildhet, en lägereld, en
granrisbädd och ett kompakt mörker utanför ringen. En stor och
trygg gran fick utgöra tak över
vårt nattläger.
G. ansåg att »det kunde nog
bli rätt kallt under natten». L.
trodde att »det blir säkert inte
så farligt», medan A. förhöll
sig »helt neutrab>.
»Enkelt, avspänt, opretantiöst.
Ett lätt sätt ... »
Middagen inleddes med klar
grönsakssoppa till vilken vi om växlande drack Dessertvtn(kylt),
Svart vinbärs och ett okänt, men
vällagrat, portvin. Efter en stunds
filosoferande vid elden stekte sen
A. handklappade nötfårsbiffar,
vilka serverades med smörfrästa
murklor och ostgratinerade ontslagsbullar vilka rostades över öppen eld. Till detta samma viner
som tidigare, men nu kompletterade med en mustig Egri (plus 12
grader) .
Natten var lugn.
Söndagsmorgon. Molnig- himmel och ett milt ljus.
Innan vi nådde slätten passerade vi en bokskog, ett grafiskt
blad: svarta stammar, vit bakgrund och ett ljus som ibland
skärper, ibland dämpar kontrasterna.
Till Rydsgård kom vi vid 12tiden.
Potatisskruvarna åt vi upp just
norr om Varmlösa (de flesta citaten i artikeln är från potatisskruvpåsen).
/b m
heder och samvete lovar att endast göra ersättningsinvesteringar
och inte utöka sin verksamhet.
Erfarenheterna hittills har visat
att företagen kan tänja ganska
långt på vad de menar vara ersättningsinvesteringar. Med den
nya lagen sker ingen granskning annat än i efterskott.
- : - (här följer ytterligare några exempel på att lagen för svagats).
Vpk Lunds årsmöte uppmanar socialdemokraterna i Lund
att aktivt påverka regeringen och
sina riksdagsmän, så att det blir en
lag för verklig isolering av Sydafrika och för solidaritet med dess ,
befolkning. Fredspristagaren Des- ·
mond Tutu sa: »Vi begär inte att
våra bojor skall bli bekvämare.
att bära, utan att de skall lyftas
från OSS».

Nu är det ytterligare en VBprenumerant som har betalt in för
1985 helt ano.nymt. Hör av dig
till Göran Persson te! 14 16 12.

NEW LEFT REVIEW
gamla årgångar önskas till Bona
Folkhögskolas bibliotek. Ring
Bengt Hall tell3 70 06.

Ombudsmannatjänst
utlyses
VPK Lund utlyser en tjänst som
ombudsman, 20 tirn/vecka tillträde i mars/april, fram till och
med valet. Lön enligt avtal.
Ansökan till VI>K Lunds styrelse snarast och senast den 8
februari. (Man har rätt till tjänstledighet för politiska uppdrag.}

VpK IF : träning på Lerbäckskolan lö 2.2 kl 16-18.
BLÅSORKESTERN: sö 3.2 kl
18 Novetter, kl 19 orkesterrep.
Fördjupning av Festlicher Marsch
mm. Öl efteråt! Boka in sommarlägret veckan efter midsommar.

KOMPOL : må 4.2 kl 19.30 diskussion om kommunalpolitiskt
handlingspro gram.

Denna veckas redaktion: Karin
Blom, Finn Hagberg och Lasse
Svensson .

Nästa veckas kontaktredaktör:
Lars Nilsson tel14 96 14.

