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Sysselsättningen
Vid senaste mötet i sysselsättningskommitten lades arbetslöshetssiffrorna fram. I Lunds kommun är
1492 personer arbetslösa eller
sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Det kanske inte verkar så
mycket men sedan dess har
Gambro varslat 45 tjänstemän .
Arbetslösheten i Lund är ocksä
större än i landet som helhet,
sam tidigt som antalet arbetslösa i
Lund minskar långsammare än i
andra delar av landet.
M-länet är att betrakta som ett
krislän när det gäller sysselsättning.
Vad kan då nysatsningar som
forskarbyn göra för att förbättra
sysselsättningsläget i Lund?
Sysselsättningskommittens
ordfårande har frågat företagen i for skarbyn om framtiden.
De små företagen i "kuvösen"
säger att de inte kommer att ha

råd att flytta till nybyggena och
att det dröjer innan fler arbetstillfållen kommer ur deras verksam het. Främsta skälet till att de har
lokaler i forskarbyn sägs vara PRvärdet. Kommittens ordförande
menar att man kunde ge de små
företagen bidrag så att de har råd
att flytta till nybyggena.
Etapp l av de permanenta
husen kommer helt att fyllas av
Ericsson, som kommer att flytta
folk från Malmö till Lund.
Till etapp 3 är endast ASEA
anmälda. De två företagen räknar
med att t o m 1986 öka antalet
anställda från 5O till 200 .
Det biotekniska huset kommer
att tas i anspråk av några storföretag.
De små utvecklingsbolagen i
kuvösen kommer alltså inte, inom
den närmaste fram tiden, kunna
skapa så många jobb.

Konsternas vänsterfront
Finns det någon fantasi och djärvhet kvar i Vpk Lund, undrade
sign Lucifer i VB nr 4 utifrån årsmötet och inför valrörejsen.
Svar: det finns, åtminstone i organisationens närhet. Beviset är
nr 2 av tidskriften N ya LEF, just utkommet.
Självsäkerhet finns det också .
Det börjar i stor stil med Stadgar
för den futuristiska föreningen
Nya LEF = Konsternas vänsterfront. Sen är det Majakovskij och
schwitters och alla deras konstgrepp för hela slanten. Fullt av
stora gester - nej gigantiska.
Det är mycket naturligt att
socialistiskt medvetna konstnärer
söker sej åter till den tidigare mellankrigstiden i Sovjet och Tyskland. (Lunds Kommunistiska Blåsorkester spelar Eisler och Weill.)
Nya LEF gör det med enorm konsekvens, och det är kanske det
mest imponerande.
Som pastisch är det snyggt,
och sen återstår den svåra frågan
hur användbar Majakovskij är i

dag, annat än som romantisk hjälte . Utan en hejdlös framtidstro
blir det inte mycket till futurism,
men både tekniken och den leninistiska partiteorin har Jett till
såna problem sen sist att inte ens
en mycket ungdomlig entusiasm
kan kompensera. Och fienden är
osynligare nu än på kontrarevolutionens och de blodiga gatudemonstrationernas tid. Därmed
fastnar de gigantiska orden lätt i
halsen.
Men Nya LEFs desperation
över generationskamraternas tröghet, konformism och konservatism är äkta och därmed konstnärligt fruktbar. Tydligast är den i
Anders Forsströms texter.
Gr

stoppa hyreshöjningarna!
Kontaktkommitten Rådhusrätten
kräver i en skrivelse till kommunstyrelsen att kommunen agerar
för att stoppa hyreshöjningarna
och se till att en utredning av de
sociala merkostnaderna för kommunala fastighetsbolaget kommer
till stånd. Man kräver också en
provisorisk ekonomisk kompensation till dess en utredning är klar,
så att hyreshöjningarna kan stoppas.
Detta gör man mot bakgrund
av årets höjningar på 7,5 procent.
Höjnirtgen är onormalt stor järn-

fört med den genomsnittligt maximala på 3,5 procent. Den stora
höjningen sticker också i ögonen
då det kommunala bolaget redovisat en vinst på 80 miljoner.
Hyrorna har faktiskt fördubblats
på sex år.
Kommunala fastighetsbolaget
tar de sociala merkostnaderna och
står för det dyrbara nybyggandet
av hyreshus. De privata värdarna
följer höjningarna i de kommunala husen utan att ha samma
kostnader och gör därmed vinster
som de boende får betala.

Möte till minnet av

ERIK NILSSON
Karin Lentz läser dikter
R o if N i l son ta la r
Thomas Schlyter visar bi l der
Birgit Stare spelar
Lördag 16.2 kl 13, Medeltidssalen, Folkets hus

Ge bort Veckobladet - gratis
Veckobladet firar i år sitt lO års jubileum men fortfarande är
inte alla lundabor prenumeranter.
Vi vill gärna att fler ska läsa Veckobladet. Säkert har -du
kamrater, vänner, ovänner eller andra som inte läser Veckobladet men som kanske skulle vilja.

Om du skickar in namn och adress på alla dessa dina bekanta så skickar vi VB till dem under 4 veckor. Sista veckan frågar
vi om de vill fortsätta. Alltså, skicka in namn och adresser till
Veckobladet, Bredgatan 28, 222 21 Lund eller ring Göran
Persson 14 16 12.
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Se~an

två 11_1ånader halkar jag
smasur omkrmg på Lunds gator
och ..~vär. "Vad nu då?" frågar ni
er SJälva. Det som orsakat detta är
den himmelska gåva vi då och då
har erhållit sedan nyårsnatten.
Kort och gott snön. Cyklister och
gångtrafikanter riskerar sina liv
v~je gång de vågar sig ut. Dock ej
bilister - för dem plogas det dagarna i ända.
På mitt jobb springer folk och
småsvär, stressade och sura. Sedan
'll.la "Amsare" och ungdomslagare
!orsval!ll... hll:r alla hållit på att
Jobba lhJal s1g. Personalbehovet är
skriande på Burlövs vårdcentral.
Lunds fulaste byggnad, skattehuset , har dylika problem. Det är
som om de som räknar ut antalet
tjänster har glömt bort deklara~onst!derna. System pajar nämligen ihop alldeles vid dylika tillfållen .. Folk (jag) får vare sig deklarationsblanketter, preliminäreller kvarskattesedel - inte ens
efter påminnelse !
. Vad beror då detta på? Det
impotenta kapitalistiska systemet
som in te anställer tillräckligt med
folk och socialdemokrater som
bara hittar på ungdomslag och tillsätter beredskapsarbetare i stället
för att skaffa fasta jobb. Denna
ink on tinuitet skapar röra och
extra kostnader. För halkfria
gator -kräv fasta snöskottare!

Medialt
Vem är "Alla tiders Skåning"
frågar oss Arbetet och utlyser en
pnstavlmg 1 flera steg - först gäller
det att nominera kandidaterna
och sedan att välja denna skåning.
Det blir en lång vår för tidningens
prövade läsekrets. Inte blir det
nå~ot lätt val heller: "Tänk så
manga stora skåningar det funnits
- och finns. Tänk vilken fantastisk roll skåningar spelat för hela
Sverige, ja hela världen. I nöjesbranschen, på teatern i filmen i
ll:äringslivet, i litterat~ren, i pohtiken. Ja 1 hela vår kultur hittar vi
skåningar." För den läsare som
känner en viss tvekan inför svårigheterna har chefredaktör Lars
Engquist ställt sig några självkritiska fråg~r: "Kan man verkligen

säker i sadeln med sin folkliga
fram toning - om inte alla tiders så
dock vår tids skåning. I tider av
politikerförar<:t är det människor
som han sm·t blir nationens samlande symboler. Jag kärmer folk
som tycker att de käbblande politikerna borde kastas ut och ersättas med märiniskor med vanligt
sunt förnuft, som t ex Lasse
Holmqvist.
Mediapolitik är intressant och
själv ser jag Finland som :edande
på det området. Den finska radion
och TV -n styrs av partipolitiskt
sammansatta organ som ser till att
personalrekryteringen och programutbudet någorlunda proportwnellt svarar mot partiernas och
samhällsklassernas styrka. Det kan
t ex innebära att radions lördags-

Om
primärvården
I förra numret av VB skrev
signaturerna Cecilia och Annastina om primärvården och i
första hand om den förebyggande
barnhälsovården.
signaturerna
tycker liksom vpk :s landstingsgrupp att iden med primärvården är fin, men att den inte får
innebära en sämre hälso- och
sjukvård . Precis den ståndpunkten
har vi under en rad år förfåkta t i landstinget. Därför har vi också
~ill ski~ad från övriga partie;
1 landstmget, verkat för ökade
anslag - och därmed mer personal - till framför allt primärvården. Så en del har vi faktiskt
gjort. Men utan en aktiv folkopinion kommer vi inte att kunna
få gehör för våra krav.
Vi vet att primärvården på
många håll inte ens tillnärmelsevis fungerar som den borde framför allt beroende på för' snålt
tilltagna resurser. Beträffande
vårdcentralen Måsen så skulle
jag vilja föreslå att Cecilia och
Anna-Stina samlar föräldrar och
andra intresserade till ett möte
så kan vi gemensamt diskutera
vad som kan och måste göras.
Ul[Nymark
VPKs landstingsgrupp

jämföra !'er-Albin med Edvard
Persson ? Och Lasse Holmqvist
med Kalle Svensson?" Jo, där rör
chefredaktören vid några av de
~ntrala problemen i frågeställrungen med hjälp av konkreta
exempel och man läser andlöst
vidare - han har nämligen också
svaret på frågan : "Visst kan man
om man bara har ett gott humör. ':
J a, det är väl sånt som kallas att
slå huvudet på spiken, man inser
att man har vissa brister just på
den punkten och bestämmer sig
for att bh en hattre och mer positiv människa . Men jag tvekar fortfarande på om jag ska satsa på Jan
Malmsjö, Tyko Brahe eller Nils
Yngvesson.
En moderat lördagkväll
Det var som vanligt moderaterna
som hade hand om underhållningen i TV i lördags. Det var mycket
välgjort och underhållande , Lill
Lmdfors kan formulera sig väl är
allmänt attraktiv och ytterst professionell som artist, helt enkelt
en god representant för den moderna svenska högborgerligheten.
Lasse Holmqvist, den gamle högerpolitikern, är ju också mycket

underhållning kan komma frän en
folkdemokratisk fest i Tammerfors Folkets Hus. Här i Sverige
brukar Finland framhållas som ett
avskräckande exempel på politisering - i vårt land står radio och
TV över partierna. Mycket riktigt
är praktiskt taget all programverksamhet i fasta borgerliga händer ,
med en oavbruten ström av borgerlig livssyn och borgerliga värderingar som vi är så vana vid att vi
aldrig reagerar. Visst, det finns perioder då ett och annat reportage
med vänsterhållning kan slippa igenom, men det var länge sedan
nu. Klart också att det finns reservat där socialdemokrater och
t o rri andra vänstermänniskor kan
få fram träda , det hör ju liksom till
när det gäller OBS och kulturredaktionen, men det har ju brännmärkts som s k vänstervridning
och i grunden är det ganska ofarligt så länge de centrala områdena
nyhetsförmedling och underhållning kan få vara som de alltid har
varit. Radio och TV i Sverige görs
av och fOr moderata akademikerfamiljer i Stockholmsregionen.
Vår tids skåning , antingen han är
centerpartistisk potatisodlare i
l(r;~ti~n~t~ui~tr~lrtPn
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Vpk-sympatlseranue SJuKvårClsbiträde i Y stad kan inte vänta sig
någon sorts spegling eller utveckling av den egna kul turen i dessa
media - det blir att vända sig till
skånepartiets närradiosändningar.
Ljusets fiender
Programmet med Lill Lindfors
hade förutom sin allmänna SAFpropagandastämning ett annat
tidstypiskt inslag. Artisten konsulterade ibland sin astrolog för
att få råd och stöd i livets skilda
skiften. Såvitt jag har förstått har
det. funnits ockulta inslag också, i
tidigare program i serien. Vidskepelse är rumsrent numera och
blir det tydligen mer för varje dag.
Jag talar inte om oskyldiga stjärn~eckenspalter i tidningarna, alla
mser den harmlösa humbugen i
dem och har inget emot att få
höra att det finns utsikter till en
lång resa med en mörk dam. Man
kan behöva det att tänka på när
man snubblar fram i snömodden
mellan dagis och Konsum.
Nej, jag menar folk som gör
anspråk på att tas på allvar, människor som i sin normala verksamhet handlar rationellt och
kanske rentav kyligt kalkylerande . Jag kan t ex berätta om en
nvbliven doktor vid härvarande
universitets matematiskt-naturvetenskapliga fakultet som trodde
på beräftelser om egendomliga
borddanser hos ett . medium i
Malmö och försvarade dem mot
de mest elementära kritiska för slag till förklaring. Själv är jag ganska irrationell och låter känslor
fara iväg med mig, men när jag då
och då känner en viss plikt att antyda a t t saker kan ha förklaringar
inom den existerande vetenskapliga förklaringsmodelien brukar
jag få veta att jag är fantasilös och
tråkig. Som yttersta anklagelse
kan man få höra att man är förmäten typ som tror att vetenskapen redan nått sin fulländning och
kan forklara allt. Hur gör man i
sådana lägen, jag menar om man
tJ;cker_ att Voltaire och upplysrungstlden var ganska bra företeelser och inte vill ha tillbaka andeskåderiet. Vad säger VB ' s läsekrets?
Farligt svära i kyrkan
Nej, det är verkligen inte lätt att
vara en kritisk och upplyst människa i dessa dagar. Ni såg väl hur
det gick fö r Bodström som inte
till alla delar litade till de extrasensoriska medierna inom den
svenska flottan. J ag skulle kunna
berätta en hel del mer om min syn
på den svenska flottstridskrafternas allmänna kompetens och f ö
även motsvarande för de ryska,
danska (minns ni när de sköt en
stridsladdad robot i förrfjor mot
ett sommarhus i Tisvildeleje?) och
amerikanska flottorna, men det
kanske ändå skulle föra för långt
och ta plats från angelägna kommunalpolitiska diskussioner
denna tidning.
Lucifl"r

En pigg ~undraåring

Vinterfestival för Centralamerika i
år igen

Lunds arbetarinstitut firade i tisdags sitt hundraårsjubileum med
föreläsning , eftersits och festtal.
Dagen var vald med tanke på att
det var 100 år sedan institutet
fick sitt första bidrag av staten.

Bildning till arbetarna
På lBBO-talet var det modernt
bland frisinnade liberaler att intressera sig för sociala frågor,
bland annat för arbetarklassens
bildning. I Stockholm skapade
Anton Nyström sitt arbetarinstitut för att i positivistisk anda
förmedla kunskaper, främst naturvetenskapliga, till kunskapstörstande arbetare. studenterna i
Lund och Uppsala var på det
radikala BO-talet intresserade av
att söka kontakter utanför universitetsvärlden - av att närma
sig folket och arbetarna. Vetenskapen gick framåt och kunskap
var makt. Föreningar som »Studenter och arbetare» och »Verdandi» tillkom , vilka bland annat
sysslade med bokförmedling, populärvetenskaplig
bokutgivning
och med föreläsning sverksamheL
I Lund hade det sedan mitten
av lBOO-talet funnits flera föreläsningsföreningar - alla ganska
kortlivade. Initiativet på BO-talet
till Lunds arbetarinstitut låg därför väl i tiden och det kom ytterst från folkskolläraren, fullmäktigeledamoten ,
sedermera
föreläsningskonsulten mm Nils
Lundal. (Han var f ö också
mannen bakom tillkomsten av
Lunds första koloniträdgårdar).
I samarbete med Arbetarringen
(en kooperativ arbetarförening)
ansökte han om bidrag
hos
stadsfullmäktige för den planerade verksamheten. Fullmäktige var
tydligen lite misstänksam mot
planerna och satte som villkor
att Lägre Tekniska Yrkesskolans
styrelse skulle fungera som institutets styrelse, säkert ett sätt att få
kontroll över verksam heten. För
övrigt stipulerades redan från början att »dagens politiska och
religiösa meningsstrider få icke
på något sätt indragas inom
området för Arbetarinstitutets
verksamhet>.
Nils Lundal blev institute t s
föreståndare , vilket han förblev
i 36 år .

Livlig verksamhet

Vinterfestival

Nils Lundal
Dessa föresläsningar fyllde ett
behov, de upprepades på 20och 30-talen. 19 31 drog dessa
föreläsningar 4500 åhörare. 1935
sjönk siffran drastiskt - RFSU
hade börjat sin verksamhet 1933!

Framtiden
Emellertid drar institutets föreläsningar idag inte sådana skaror,
i stället verkar verksamheten lätt
stagnerad. Man har sin lilla men
trogna publik, med stort inslag
av pensionärer. Föreläsningarna
handlar idag mest om resor
(med ljusbilder) eller om krämpor. Sällan något debattväckande
och absolut inget riktigt kontroversiellt.
Institute t har aldrig haft någon
fast förankring i arbetarrörelsen,
trots sitt namn. Det var från
början något för arbetarna, utifrån . Idag, då föreläsningen
tycks ha kommit på modet igen,
söker institutet litet vilset en ny
publik i konkurrens med många
andra arrangörer. Om 100-åringen
ska överleva behövs en kraftig
injektion av förnyelse.

En historik »Lunds arbetareinstitut 1885 - 1985» har u tarbetats av Karin Jeppsson
lagom till jubileet. Skriften
kostar 10 kronor och kan
troligen köpas i bokhandeln.

En ny vinterfestival för Cen traJarnerika blir det i år . Lördagen
den 16/2 öppnas portarna' till
stadshallen i Lund .
Förra året kom det flera hundra intresserade, vuxna och barn ,
för att ta del av alla aktiviteter
och all information om läget i
Centralamerika.
Programmet är späckat under
de 4 timmar vi håller öppet, med
början klockan 10.00 på morgo nen.
På stora scenen spelar Shy
Simon and the Backheats klockan
11.30, följda av Bad Habits som
spelar klockan 13 .00.
Videofilmer blir det gott om,
med bra och viktig information.
Klockan 10.30 visas en film om
Guatemala och 11.30 en film om
den mördade förra ordförande för
kommissionen för de mänskliga
rättigheterna i El Salvador: MaTianella Garcia Villas . Centralamerikakännaren Bo Nylund har gjort
en film som visas klockan 13.00.
Helena Molin och Maria Andersson är två lundakvinnor som
båda har personlig erfarenhet av
projektarbete i Nicaragua . De
berättar och visar bilder klock an
10.30. Läkaren Margareta Nord är
precis hemkommen från Nicaragtia , hon informerar klocka 12.00.
Avslutningsvis berättar Ann-Marie
Torner om en brigadresa till
Nicaragua med Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua klockan
13.00.
För alla barn blir det aktiviteter med Claes Rosvall från Lilla
Teatern klockan 11.00 och 12.00.
Kärnteatern från Lund spelar
"Prinsessan som inte kunde sluta"
klockan 13 .00 .
Dessutom blir det ut ställningar,
bakbord, loppmarknad, servering
och sist men icke minst trubadursång med Göran Petersen klockan 10.00-12.00 och Janne Kamping klockan 12.00-14.00.
Arrangerar gör Stödkommiten
för Centralamerikas folk och Folk
& Rock .
Entren är naturligtvis helt
gratis.
För vidare information:
Lena Kumlin 14 BO 73
Helena Persson 13 26 B3

Oförväget
Pelle H skrev om lördagsjazz
på Cafe Arirnan i VB i höstas.
Bland annat påstod han då,
att han hade hört Vanja Holm
i Salamander spela »oförvägna
Shannon Jackson-trumman>. VB
har otaliga gånger tillfråga t s om
hur det kan låta. Eftersom vi alltid har blivit svaret skyldiga,
är det oss till stor lättnad att
nu kunna säga: besök Smålands
på fredag den 15 februari. Där
kommer nämligen Ronald Shannon Jackson & the Decoding
Society att spela i Plektrums
regi. Troligen oförväget.

Pä Arirnan kan man för
övrigt sedan en tid tillbaka
lyssna på jazz även på onsdagskvällarna. Senast var det Janne
Wallgren (p) , som tillsammans
med Bronislaw Suchanek (b)
och Bengt Berger ( tr) visade
hur man kan använda mycket
olika slag av musik för djärva
utflykter. Gregorianskt , renässans musik, Cole Porter, The!onious
Monk, OLivier Massaen - från
vad som helst av detta lyfte han
djärvt (oförväget?) och landade
mjukt igen. Längtan och mod
drev honom ut,
av kärleken
till och känslan för u !gångspunkten spann han en Ariadnetråd , som skänkte oss alla som
lyssnade det lugn och den säkerhet som kommer av att veta att
man säkert hittar hem igen.
Is

Verksamheten blev livlig redan
från början. Många av tidens akademiska kändisar å terfinns redan
från början på föreläsningslistorna. Många av de radikala studenterna i föreningen DUG - De
Unga Gubbarna - finns med.
Hans
Wallengren,
Rosenius,
Petren. Men Lidforss saknas!
Ansågs det vara risk för att
han skulle vara för kontroversiell?
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Rekord
Under sina 100 år har institutet
genomfört ca 25 00 föreläsningar,
som samlat 2B6 000 åhörare .
Sten Bergman satte publikrekord
på 5O-talet, när l 020 personer
kom för att få veta något om
»Vildar och paradisfåglar».
Redan 190B hölls en föreläsningsserie i sexuella frågor med tillträde endas t för kvinnor

Val i sikte
- Bra upptakt på valrörelsen för vpk.

Valrörelsen kommer att bli jävligt rolig.
·
Resultatet av den första valana!ysen: moderaterna är dumma
i huvudet.

..

Bredgatan 28, 222 21 Lund. Tel 046/12 74 95 (onsd efter k118.00)
Postgiro 17 459-9. Prenumeration 80.-/år.
Sättning och lay~ut: VB-red på acupress, Lund.
Tryck: acupress, Lund. Ansvarig utgivare: Monica Bondesson.
Eftertryck av text tillåtes om källan anges. Bilder är upphovsmannens egendom. Red förbehåller sig rätten att korta insändare. För
obeställt material ansvaras ej.

POSTTIDNING
Lars Borgström
Ös:tervångsv 20
223 60 ltJND

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

ljugarbänken.
Vi bad våra kommunalpolitiker
om en kommentar med anledning
av förre energiverkschefen Holmqvists skumma möbelaffärer med
sig själv.
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Postadress.

Kolsoppa
Ett hemligt avtal som Energiverket skrivit om köp av kolvatten
har skapat en viss uppståndelse
senaste veckan.
Varför det är hemligt vet ingen
men om man inte säger något kan
man få titta på det.
Vad har verket köpt? Jo mald
kol, med mycket vatten och lite
tillsatser. (Tillsatserna är hemliga).
Nåväl VB är inte sämre, vi har
ett eget recept på kolsoppa. Somliga säger att det egentligen är kålsoppa!

Lennart Ryde (m}

Bra initiativ' för att skära ner
den offentliga sektorn.

"'
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' Larry Andow (s)
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"Men, nej - korttänkta . Snälla
blommografier. Och en tyst elit.
Några egenheter är inte att tänka
på. Konformiteten härskar över
alla gränser in i alla öron och ur
allas huvuden. Respektlöshet för
nyttan. Respektlöshet för arbetet.
Respektlöshet för tänkandet och
handlandet. Folk skriker och dör i

Det är väl inget att bråka om!

Det här behövs:
l 1/4 liter vatten
6 kryddpepparkorn
Ilagerblad
(salt)
Sedan de speciella hemliga skånska tillsatserna:
2 hg rimmat fläsk
2 morötter
4 potatisar
persilja
Koka upp vattnet och kryddorna.
Fläsket i tärningar läggs i sam tidigt med grönsakerna som skurits
i bitar. Koka under lock ca 20
min och salta eventuellt . Klipp
över persilja och servera med
senap och bröd.
(PS visa inte receptet för ickeerenumeranter)

Apropå en fråga i förra numret
av VB om den nya krogen Eros,
vilken sägs ligga i Skånska Typhus
gamla lokaler: det heter miljöoch hälsoskyddsnämnden.
För övrigt förstår jag ingenting.
Lars Svensson
Ledamot av miljö- och
hälsoskyddsnämnden

det tysta och ni bara ler i mjugg,
skrattar och går på. Fnittrande åt
likgiltigt t ram s. Pratar t o m onödigheter. Bli något. Passa in. Låta
bli. Total avsaknad av intentioner
och' passioner stegar ni er fram .
Lucior med tända ljus och släckta

ögon."
Anders Forsström i Nya LEF nr 2

VP K l F tränar p~ Lerbäcksko·
lan lö 16 .2 kl 16 -18.
8LASORKESTERN t~nM rom
vanligt p~ söndag .
BE RIT
As talar om
globalt
systerskap
Folkets Hus må
18 .2 kl 19.

kommunistisk
kommunalpolitik
Ehha Lyttkcn' 1 fp l ·
KOMPOLMÖTE
m~
18.2
kl
19.30. Kommunala riktlinjer för
barnomsorgen.
EXTRA KOMP OL MÖTE ti 19.2
kl 19.30 . Trafiken i Lunds stad s·
kärna. Sven-Allan Bjerkemo frå n
VVB informerar om den pågående utredningen.

Jag pratade med Margareta Teleman och hon undrade om inte
de trevliga ungdomarna i musikföreningen Folk&Rock kunde få
möblerna att ha i sin skivaffär.

[VECKOBLADET

l

Denna ve cK as redaktion: Son i a
Bergström, Lars Nilsso n och L ars
Svensson.

Kjell Dahlström (mp)

Bra initiativ som visar att decent- ·.
raliserat återbruk av kommunal
överskottsmateriel är möjligt.

Teckning: Göte Bergström.

Nästa ve c kas kontaktre d aktör.
Fi nn l-jagberg tel 12 90 98 .
·

