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Fackeltåg- samling Stortorget 18.00
Avgång 18.15
Möte i stadshallen 19.00 med kvinnor
från Kvinnafolkhögskolan i Göteborg
Diktläsning av Ceci Polfeldt, och Barbro
Art e, sång och musik, appeller
Insamling till AKLAI i Nicaragua och
Kvinnofolkhögskolan . Kaffekalas .

Fler fasta jobb
Vid årsskiftet var l 492 människor öppet arbetslösa i
Lund och 493 sysselsattes i
beredskapsarbeten och arbetslag. Av dessa är mer än hälften
kvinnor. Det är en hög arbetslöshetssiffra om man jämför
med genomsnittet i landet.
Att i den situationen kräva en
nedskärning av den offentliga sektorn, som borgarna gör, är oansvarigt. I synnerhet kvinnor drab bas av denna politik!
Alternativet är en fortsatt förstärkning av den gemensamma
konsumtionen , den som ger en
grundläggande trygghet och därmed frihet åt de breda massorna.
En del kan nog göras för att
komma åt arbetsfria inkomster ,
beskatta kapitalet och klämma
åt höginkomsttagare, men de
verkliga inkomsterna till stat och
kommun flyter bara in genom
'generella skattehöjingar.
En tendens i andra riktningen
kunde man få genom en allmän
arbetstidsförkortning, som kun' de leda till att en rad kostnadskrävande arbetsmarknadspolitiska
åtgärder kunde upphöra.

Akuta åtgärder
I väntan på att dessa mer grundläggande åtgärder ska kunna genomföras - skattehöjningar och
generell arbetstidsförkortning alltså - så finns det goda skäl att studera vpk -Lunds nylagda motion
om hur man skapar flera fasta
jobb i Lund. Här krävs:
att kommunledningen pressar på
de stora företagen i Lund så att
de tar sitt sociala ansvar och anställer de arbetslösa,
att kommunen anställer en ung
människa per 50 anställda,
att om fattningen av tillfälliga
anställningar och övertidsarbete
inom de olika förvaltningarna utreds i syfte att skapa flera fasta
jobb,
att kommunen anhåller hos regeringen om att under en treårsperiod fritt få utnyttja de stats bidrag som nu erhålls för arbetsmarknadspolitiska
åtgärder
samt
att den verksamhet som kommu nen har utlagt på entreprenad utreds med målsättningen att skapa
·
fler kommunala jobb.
Fl{

Kvinnofol khögskola
8:e mars skall vi fira en milstolpe i
kvinnorörelsens historia
- KVINNOFOLKHÖGSKOLAN i Göteborg.
Ide'en om att starta en självständig kvinnofolkhögskola har funnits länge, men arbetet med den
nu aktuella skolan tog fart 1979.
Då startade några kvinnor, inom
ramen för Nordiska folkhögskolan
i Kungälv, en 30-veckors byggkurs
på Kvinnohuset i Göteborg. Byggkursen har sedan dess gett ett
stort antal invandrarkvinnor och
svenska kvinnor möjlighet att lära
sig hantera hammare och skruvmejsel, fördjupa sina kunskaper
om det svenska samhället och
framförallt att få stärkt självförtroende och kvinnomedvetande.
Det är byggkursen och andra
kurser på Kvinnohuset som utgör
grunden för den Kvinnofolkhögskola som startar i Göteborg l ju-

Ii. På kursprogrammet står fn
allmän folkhögskolekurs , byggkurs,kooperativkurs, svenska för

invandrarkvinnor och olika kortkurser.
Under det gångna sportlovet
tillbringade jag några dagar på
byggkursen och deltog i ett av
Stiftelsen Kvinnofolkhögskolans
seminarier och fick en rejäl kvinnokamrskick. Det sjuder av aktivitet pa Kvinnohuset och massor
av arbete med skolan måste gö ras nu under våren. Vi kvinnor i
Lund kan bidra med stöd genom
informationsspridning, penningbidrag (pg 431 60 45-6), förslag
till kortkurser som vi skulle vilja
delta i, dela med oss av våra erfarenheter och mycket mera.
Kom till stadshallen 8 :e mars
så får ni veta mer om Kvinnofolkhögskolan och Kvinnohuset
av Agneta och Barbro, två av lärarna på byggkursen.
Kerstin Larsson

Sårad oskuld
Det har blåst upp till storm, eller
åtminstone lätt kuling,efterVpk:s
skarpa
markering
gentemot
högerns fortsatta försök att
stoppa Kulturmejeriet. VB medger gärna att motionen ifråga kan
uppfattas som skarp. Men det är
verkligen löjligt att se Lennart
Ryde (m)'s försök att spela sårad
oskuld . Ryde har målmedvetet
motarbetat Kulturmejeriet med
alla de medel han som etablerad
makthavare i Lunds mäktigaste
parti förfogar över. Det står
honom fritt, han har sin övertygelse och vi vår. Men när han själv
medvetet hoppar mellan rollerna
som privatperson och politiker
måste han vara beredd på att bli
bemött på bägge hållen.

kvinnlig motkultur nödvändig
Vad gör Lunds kommun för att
stödja kvinnokampen?
Samtliga obundna kvinnogrupper
i Lund är lokallösa och får inget
annat ekonomiskt stöd av kom munen. Endast Kvinnojouren får
ett visst stöd.
I flera år betalade Kvinnocentrum marknadsmässig hyra, dvs
26 000 kronor om är et till kommunen för en utdömd, rivningshotad lägel)het. Där förekom gasläckor, stora sprickor i väggarna,
ingen ·värme 1 halva lägenheten
mm. Detta var vad Ryde hade att
erbjuda Kvinnocentrum på den tiden . Numera är Kvinnocentrum
vräkt och inte erbjudet något alternativ.
Det finns emellertid kommuner där det fungerar på helt annat
sätt. Göteborg är ett bra exempel.
Se artikel på första sidan! Sedan
77/78 har det funnits ett kvinno hus, ett stort hus för vilket kvinnorna inte betalar någon hyra.
Göteborg är inte en rikare kom mun än Lund eller har andra formella regler när det gäller bidrag
till ideella grupper.
Dessutom stöder Göteborg
verksamheten som bedrivs där genom att t ex betala alla kostnader
fOr det dagis som finn s för kursdeltagarnas barn, inklusive personalens löner, tre förskollärare på
heltid. Ytterligare bevis på den
vikt m an faster vid kvinnopolitiskt arbete är de 74 000 kronor
som fattades till kursen Kvinnor
och teknik, som pågår för arbetslösa kvinnor och som kommunen
betalade utan krångel.
Detta stöd har säkert bidragit
·till det framgångsrika arbetet med
att stötta arbetslösa invandrarkvinnor och svenska kvinnor. Just
nu deltar 60 kvinnor i olika kurser
på Kvinnohuset.
Hur skulle det kvinnopolitiska
arbetet kunna se ut om vi kvinnor
som vill arbeta ideellt för att stärka kvinnors självförtroende och
öka deras kunskaper, fick ekonomiskt stöd från Lunds kommun?

Gatufriden är ·allvarligt störd,
säger polisen i Lund. Våldsbrotten och ofredandebrotten
ökar. Ute i stadsdelarna vi U
de kommunala myndigheterna ha kvarterspoliser för att
klara av de värsta gängen.
Skola och socialen räcker inte
till (men det är låg status att
vara kvarterspolis, det är därför svårt att få erfarna poliser
som är beredda att stanna så
länge att de lär känna stadsdelen).
Fredliga parkbesökare
I Folkets "Park håller tydligen en

av de hårdare gängen till. Det
fmns de som är beredda att betala
vakter för att komma till bussen ..
Vi som städade upp efter Höstfesten minns kanske hur en grupp
ungar gjorde livet surt för de kvardröjande. De vräkte ur sig elakheter, vandaliserade och hotade.
Typiskt är att de ger sig på fullständigt oskyldiga och skenbart
utan mening. När det inte finns
något yttre hatobjekt verkar gläffset inom gruppen öka. Gentemot
vuxna uppträder de som om "de
tigger stryk", dock är de väl med vetna om att fysiskt våld inte får
förekomma i dagens samhälle.

Att gå rakt fram
Bara man går rakt fram och inte
blandar sig i ungdomarnas förehavande så riskerar man ingenting,
anser polisen . Men det är väl ändå
att övervältra bördorna på dem
som utsätts för gängens åtgärder!
På Fäladsgården på Norr finns det
för närvarande ett sådant gäng
som trakasserar skolan, bibliotek
och fritidsgård . Personalen där har
ingen möjlighet att inte blanda sig
i. Samtal med föräldrarna tycks
inte hjälpa mycket.

Alltid pojkar

.

Nu kan aet sägas att dessa ungdomru: är ett offer för samhällets

Olof Lindgren(fp) - inte
precis drivande

Trots alla kvinnoreformer
Trots formell jämställdhet mellan
,
könen
Trots gemensam undervisning och
utbildning
har vi ett samhälle som präglas av

manlig dominans, könssegregerad
arbetsmarknad, kvinnoansvar i
hemarbetet. Könsgränserna splittrar vår gemenskap och de skapar
ojämställdhet. Vi kvinnor har ett
stort ansvar för att en förändring
skall ske.
Nu har vi talat länge om kvinno-

frtJtan .

Nu är det dags för kvinnasvarett t l

Miljö- och Hälsoskyddsnämnden i
Lund tillhör inte de mera aktiva i
landet - jämför t ex med Landskrona · där man har satsat sina re surser i ett brett upplagt försök
att skapa en bred folklig diskussion om miljöfrågorna. Sånt är
inte till at tänka på i ett borgerligt
styrt Lund . Men även normal
miljöövervakning hru: varit satt på
undantag i Lund - vi tänker då på
Åkerlund & Rausings ständigt
fortsatta utsläpp av stora mängder
lösningsmedel och på den groteska avfallsförbränningen från
lasarettets värmecentral. Den sistnämnda är nu stoppad efter ett
effektivt ingrepp från Vpk som
fick först socialdemokraterna och
sedan de övriga att ta effektiv
ställning. Ordförande i nämnden
är Olof Lindgren (fp) och man
kan inte precis säga att han har
varit pådrivande i miljöfrågor.
Men han är en resonabel person
och skulle kanske kunna satsa

utslagningsmekanism"r och att oe
i grund och botten reagerar sunt
genom att göra motstånd . Men
det intressanta är att det hela
tiden rör sig om pojkar. Man
frågar sig vru:för inga flickor är utslagna på samma sätt som dessa
grabbar. Svaret är kanske att
gängen i första hand in te uppstår
som följden av sociala problem
utan svru:et är ett utslag av manssamhällets ideal: en brutal och
synlig form av männens kamp om
makten och rikedomru:na.

Lund är som bekant en riktig
handbollsstad på herramas sida,
men när det gäller tjejhandbollen
hru: Lund länge varit underlägsna
exempelvis danskorna, trots att
staden är full av bollbegåvade
lejoninnor. På sistone hru: dock en
viss förbättring ägt rum och Lugi:s
tolvårstjejer kunde i julas. för
första gången vinna en final i
Lundacupen.
Undersökningar som Statens
ungdomsråd gjort visar att tjejer
föredrar lagsporter och att de vill
ha social samvaro kring idrottandeL Även tjejer stimuleras av
tävling, men många föredrar ren
motion. Killar underskattru: tjejernas prestationer och uppträder
ofta översittru:aktigt i idrottssammanhang. Tjejer blit gärna ledare
men tycker illa om styrelseuppdralven idrottande är e~ jämlikhetsfråga, därför borde kommunen sätta upp speciella villkor för
det stöd som ges till föreningru:na .
"Hälften till tjejidrotten! " kunde
vru:a en enkel och bra pru:oll.

Tjejerna glöms bort
G"enom att pojkarna syns och är
problematiska inriktas samhällets
resurser på att hitta på sysselsättning åt de små bestru:na,
medan tjejernas intressen · och
ideal glöms bort. En ide för framtida kultur- och socialpolitik vore
lite mer energi i nämnden på ett
sätt som svru:ar mot det ökande
intresse som finns för miljö- och
hälsovårdsfrågor i Lunds kommun.
VB uppmanru: honom att tänka
över saken, och finner han en aktivare roll otänkbar bör han
faktiskt överväga att avgå.

BROR ANDERSSON
MYGLAR
Det ska u t ses ny renhållningschef i Lund och på onsdagskvällen
var det dags för ställningstagande
mellan de båda huvudkandidaterna. Vpk och socialdemokraterna
föreslog Lars-Åke Svensson, internrekryterad inom renhållningsverket, en man med personalens
stöd, med stor praktisk erfarenhet. Moderater och centerpartister
ville ha Kjell Sandström, med
jobb på fastighetskontoret i
Umeå. Folkpartiet tvekade, men
lutade åt Svensson. Då grep Lunds
kommuns personalförvaltning in.

att i första hand stödja uppbygget
av en kvinnlig motkultur som
kunde verka dämpande på "gosselynne t" . I en sådan satsning skulle
stödet till tjejidrott vara av största
vikt, eftersom det är betydelsefullt att kunna göra motstånd
även rent fysiskt mot mansvärlden.
Tyvärr är männens försprång
ganska stort och det är därför
viktigt att tjejerna organiserar sin
egen idrottsrörelse.

•

Bollande kvinnor på faraos tid

Fredliga ideal
Kulturellt har det visat sig att
tjejer läser mycket mer böcker än
killru:. Det talar för att kommunen
bör satsa ordentligt på bibliotek.
När det gäller film föredrar tjejer
kärlek medan gossarna vill se krig
och annat våld . Det är givet att
t ex Bio 16 här har ett stort
ansvar när det gäller att välja filmer.
Förmodligen skulle man på
det här sättet kunna gå igenom
område för område för att medvetet försöka stödja de fredliga
ideal som kvinnor av tradition bär
upp.
Sett i ett mer glo balt perspektiv är det kanske enda alternativet
till mänsklighetens totala undergång.
FH
Personalintendenten Bror Andersson, som varit inkopplad i en beredningsgrupp inför tillsättningen,
kallade till sig folkpartisterna och
"informerade" dessa så att de ändrade åsikt och kunde samlas i
den borgerliga fållan åtminsto ne i
tre dagar - på sammanträdet röstade folkpartisterna på Svensson.
Informationen bestod i att Sandström vru: bäst.
Det kan inte vru:a PON 1 s eller
Bror Anderssons uppgift att delta
i kampanjer för att säkra den borgerliga enheten i tillsättningsfrågor. Finns det "information" om
de sökande bör den tillställas alla,
även socialdemokrater och vpkare.
Politiserande tjänstemän är dessvärre ingen ovanlig företeelse i denna
kommun, men någon måtta
får det vara. Kommunens personalförvaltning och Bror Anders·
son skulle göra klokt i att avge en
förklaring över sitt handlingssätt.

UH

p Männen och feminismen
Har ni märkt att det idag är vanligare än förut med e ·~ sorts artig
skepticism mot feminismen? Ser
ni liksom jag framför er dessa
vackra manliga ansikten med
glimten i ögat och rimfrost i mustaschen som avtecknar sig mot en
osedvanligt blå februarihimmel
och som hajar till halvt generat,
halvt överslätande när vi om igen
pekar på någon yttring av mans. samhällets tudelning av invånarna.
Å nej, kan de säga när vi för på tal
att vi fortfarande har en segregerad arbetsmarknad me i längt
fårre yrken och lägre löner för·
kvinnorna, kommer du med det
nu igen och varför skulle förresten
flickor bli svarvare när de inte
vill?

För många paddor
Härförleden var det en som
hade mage att säga att han fann
kritiken av patriarkatet betydligt
överdriven och till på köpet citerade han sedan Mark Twain: "Det
är lätt att hitta fel, om man har
den läggningen. Det var en gång
en man som, när han inte kunde
hitta något annat fel på sitt kol,
klagade över att det var för många
förhistoriska paddor i det."
Men då var det en kvinna som
genmälde: Snacka om förhistoriska paddor! Det är ju ni det! Ni
låter er ju inte blidkas till att uppföra er som prinsar med mindre
än att vi uppfyller alla era önskningar, låter er äta på våra tallrikar, sova i våra sängar, förmodligen
var det historiens häxa som under
den tiden då vi ännu levde på rötter och bär fick en tokig ingivelse
en natt då månen var full och förvandlade våra prinsar till grodor
och förtryckare för att få aktörer
till maktrollerna i det historiska
utvecklingsspel hon föresatt sig
att veva fram . Ett stöd för den här
hypotesen ger fynden av en gammal skrift på sanskrit som siar om
den dag då förtrollningen löses

genom att paddorna sju dagar i
sträck lyssnar uppmärksamt på
feministerna .....

Med vässad penna
Och vad Mark Twain beträffar,
insköt jag, så är det synd att missbruka en av historiens främsta
manliga författare så. Få har väl
med sådan ironi som han skildrat
vad som döljer sig under USA:s
demokratiska yta, från San Fransiscodomstolarnas orättvisor mot
kineserna till USA:s kolonisering
av Sandwichöarna med ty åtföljande köpenskap, sjukdom, handel
och andra olyckor. Om det här
och mycket annat kan man läsa i
en samling essäer av Mark Twain
som heter "Med vässad penna"
och som finns i flera exemplar på
stadens bibliotek .

I Mark Twains fotspår
I stället för att använda Mark
Twain som slagträ för en sjuk sak,
skulle männen, som ju gärna vill
ha någon att se upp till (se tidigare Veckoblad om Palm i stället för
Lenin, etc ... ) kunna utnämna
honom till sin husgud! Och så
sträva efter att med samma konkretion och värme som han avslöja klassamhället och gärna också det patriarkaliska samhället.
Det finns faktiskt män som gett
sig på det, en av dem är Jan Einarsson på lärarhögskolan i Mairnö .
Häromdagen hittade jag en
gammal dagstidning i köksskåpet
från den åttonde december 1983
som handlade om en undersökning han gjort om språk och kön.
Jan Einarsson spårar en av grunderna till patriarkatets fortbestånd
i det språk som barnen möter
under den förment oskuldsfulla
barndomen. Med språk menar han
då inte bara ord utan även tonfall
och kroppsspråk och han kommer
fram till att vuxnas sätt att tala
till barn har en segregerande inverkan. Han redovisar bland annat
en undersökning där först en

kvinna, sedan en man talar till .en
kattunge respektive en bulldog
och ger djuren fyra meddelanden
var. De säger till dem att gå ut, att
de är jättefina, att de ska äta upp
maten och att de gjort något
dumt. Så blandas de sexton röstproven och spelas upp för ett
femtiotal svensklärare som får bedöma vilka utsagor som bäst
stämmer överens med tal riktat
till flickor och vilka som rimmar
bäst med tal riktat till pojkar. Det
råder då stor samstämmighet om
att det som sägs till kattungen
mest liknar tal till en flicka och
om att det som sägs till bulldogen
är snarlikt tal till en pojke . Einarsson introducerar begreppet babytalk och det använder man för att
visa kärlek eller ömhet gentemot
en älskad men hjälplös varelse.
Det är inte bara vuxna som använder det när de samtalar med
flickor, utan man kan också höra
det i samtal med kära krukväxter
och i förälskade pars kuttrasju .
Det finns också belägg för att det
här är fråga om fenomen med såväl geografisk som historisk spridning. Ta till exempel Kapokaindianerna som använder babytalk
eller barnspråk till pojkar upp till
sex års ålder och till flickor upp
till tio års ålder. De kan också tala

barnspråk till en kvinna som är
ogift och på så sätt tydliggöra
hennes rang av omyndling. Ett
historiskt stickspår som Jan
Einarsson kommer in på är Almkvists skildring av hur greven uppfostrar sin son och klagar över
dennes "sliperi", "brist på karaktär" och "smak av käring". Greven befaller faktiskt sonen att vara olydig, men den ekvationen går
ju inte ihop som var och en inser.
Ändå menar Jan Einarsson att det
är så vuxna gör ännu idag,- uppmanar pojkarna till självständighet
och tillhåller dem att lyda på
samma gång, medan däremot
flickorna får värme, ömhet och
likgiltighet. Detta måste vi ändra
på menar Jan Einarsson, vi måste
sluta med vårt segregationistiska
beteende.
Mer analys av patriarkatet.
mina herrar! Mer analys och mindre lösryckta citat! Mer analys
och mindre jogging! Mer analys
och mindre teve! Mer analys och
mer teve! Nä ... vad säger jag ... jag
tänkte mer Strindberg, men det är
väl tveksamt om det passar sig ...
Okej, mindre Strindberg då, fast
nog tänker jag studera busstidtabellen noga så att jag inte missar
reprisen på teve på söndag.
·
Amalia

kvinnouni versitet
Ragga pengar
Arbetet påhöljades redan 1980. I
augusti 1983 blev kvinnauniversitetet formellt stiftat, men fortfarande fanns det ingen byggnad. Så
uppstod möjligheten att köpa
Berit, som själv är verksam inom
ett hus, men pengar saknades. Beden norska universitetsvärlden,
rit reste land och rike runt och
tycker att det vetenskapliga synbad människor sk~nka pengar till
sättet på våra universitet är eninköp av huset. Aven kvinnor i
dimtll_lsionellt . oc~ enögt. EndiLund skickade, bl a efter upprop i
m~ns10nellt . ~arfor att .. det .. Pr.eVB, en summa pengar till Norge.
mterar facktdtotl och,enogt darfor
En halvtimme före köp dök det
att vetenskape~ ser p a vadden ur en- •dock upp ytterligare en köpare
bart ett manligt perspektiv. Hon
som snöt huset mitt framför nähävdar att. kvinn?rs sätt ~.tt söka
san på kvinnorna. Säljaren trodde
kuns~ap bgge~. nara et~ tvarvetenmer på mannen ifråga eftersom
skapligt. synsatt. Tyarvetenska~
han var religiös och skulle öppna
och kvmnoperspekttv s~ulle VI
en spritfri restaurang. Senare, bekunna S!ltsa .mer ~å om VI fick ett
rättade Berit, lär han ha sagt att
eget u.mvemtet, tankte. hon. Sagt
han gjorde som Jesus - förvandlaoch gJort, hon dre.v til~mmans
de vatten till vin för då behövdes
ju inget utskänkningstillstånd!(?)
med nå~a andr~ kvmn.or tgång ett
arbete för att forverkliga den ideen.

Denna andra artikel om Berit
As (den förra var publicerad i
nr 7 av VB) ska ge en liten
lektion i konsten att handla
kvinnapolitiskt .

Projektet Rosenlund
Det dröjde ännu ett tag och så
plötsligt fick kvinnorna ett nytt
erbjudande om hus. Det gällde
den vackra byggnaden Rosenlund
i orten Löten. Där fanns en kommunalman som var rädd att orten
skulle dö ut eftersom männen ha·
de jobb på annat håll och kvinnorna befarades följa efter. Han
föreslog därför att ortens nedlag·
da ålderdomshem skulle få brukas
till kvinnouniversitet.

Berit lå3 vaken om nätterna.
Man skulle behöva fackråd. Projektet skulle kosta mycket pengar~
Vem skulle stå som ansvarig?
Som det också skulle visa sig krävdes mycket tid och ork av dem
som skulle dra igång det hela, endast 2 av de ursprungliga 5 i sty·
relsen är fortfar ande kvar.

Lena Lundgren
FortsdUning i ndsta nummer
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obeställt material ansvaras ej.

POSTTIDNING

Har du flyttat?

Karin Blom
Erik Dahlbergs g 3 B

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

222 20 UJMJ

Adress: . . . .
Postnummer:

Postadress.

Underbara
Ideon l

ljugarbänken
Vi frågar våra kommunalpolitiker
om hur de ställer sig till dagens
kvinnokamp.

Mera om
deklaration
Lennart Rvde (rn}

Den är ett avslutat kapitel, liksom den så kallade klasskampen.
Nu får det vara slut på tjaffset!
(tyvärr glömde redaktören att
fråga Ryde om vem som vann
respektive kamp).

t;;.
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1~tNils -Arne AnC1E:!f'- ,on(cJ

För min del tycker jag det är
viktigt att betona utbyggandel
av hästhälsovården: särskilt de
små söta tonårsflickorna älskar
ju pållarna ...

Fhh.t i ytlkt · n "-tlp

-Kvinnan har ju fått sin frihet,
nu gäller det att kvinnan verkligen tar sitt ansvar för hem och
barn - för många män har det
hemskt svårt.

Så har jag då deklarera t igen .
Det ger som alltid upphov till en
del reflexioner. Man får en överblick över sin ekonomiska situation. Balansgång på slak lina, där
utsikterna inför framtiden beror
på politikerna, både lokala och på
riksplanet.
Jag tjänade 50 000 kr förra året.
Varje månad får jag ut 2 800 kr 1
handen. Jag har tre barn som
ännu inte flugit ur sin mammas
bo så vi bildar ett litet kollektiv
alldeles själva . Tyvärr bidrar inte
barnen så mycket till hyran, utan
jag måste ut med l 800 kr varje
månad. Eftersom jag i motsats till
FH vårdat mina barn har jag studerat som vuxen och har nu höga
studieskulder.
Eftersom jag utbildat mig sent
har jag ännu inte lyckats få jobb i
Lund utan har höga pendlingskostnader. Som så många andra
barnfamiljer behöver vi en bil,
trots att det kostar 17 000 kr om
året enligt konsumentverkets beräkningar.
Sedan tillkommer kostnader för
mat, kläder, barnomsorg, barnens
fritid o s v. Min egen fritid är billig: politik. Men någon höjning av
kommunalskatten är jag inte intresserad av. Om FH har för
mycket pengar vill jag rekommendera kampfonden eller valfonden . Alternativt kan han ju
försöka påverka VPK:s representanter i kommunfullmäktige att
agera för höjd skatt.
Petronius Bram

Salenrederierna har gått i graven
med många sköna skattebetalarmiljoner, men det rör sig bland
spillrorna. Förra veckan presenterade AB Salenia en "lastpall av
tunnplåt som utvecklats vid Ideon
i Lund" och som "spås en lysande
framtid".
Visserligen säger en represen ta n t
för Stockholms hamn att pallarna
inte kommer att godkännas i det
internationella utbytet, vilket ju
är en huvudpoäng med s k enhetslaster. Och visserligen har det
funnits stålpallar på marknaden i
kanske tjugo år . Men låt för dagen
inte detta grumla vår stolthet över
vad som kommer fram från vår
egen forskarby.
Pallen består enligt fotot i tidningen av ett stålrörsgaller, försett
med nio fötter av nedbockade
stålprofiler. Det kan inte ha varit
lätt att komma på den komplicerade konstruktionen. Utan den
fruktbara fikagemenskapen med
högskolan hade det säkert inte alls
varit möjligt.

- Vi gamla lundabor väljer alltid styvnackade kärringar, så
vi har full sjå att värja oss.

Kjell Dahlstram (mp)

- Vi vill ingalqnda hamna i det
ena eller andra lägret, så det
finns en - måhända ännu något outvecklad - hermafroditisk tendens inom partiapparaten.

"Lund sett från vänster" heter en
skrift som har kommit ut lagom
till första maj i sex års tid. Varken
formatet eller upplagan är särskilt
imponerande , men det finns en
hel del pärlor i innehållet. Och
skriften är ett uttryck både för
Vpk Lunds kulturella vilja och
dess engagemang för den egna
staden. För allt i skriften handlar
om Lund.
Vi hoppas att det blir en upp-

-Även snäpphanen bör ta sitt
ansvar för äggaruvningen!

laga i åi- också men självklart är
det inte. Några intressanta bidrag
är utlovade men åtskilligt fler behövs. Dessutom behövs det personer som kan medverka med
redaktionellt arbete.
Därför: har du artiklar om , dikter, noveller eller teckningar från
Lund, eller bra artikeluppslag eller
lust att vara med i redaktionen, så
kontakta Gunnar Sandin, telefon
13 58 99.

Ge :bort Veckobladet
Veokobla<lel Cnr i lr sitt lO ln jubileum men fortfarande är
inte alla lundabor pnmu~ter .
Vf vill
au fler ,sl<.a . lisa Veckobladet. Sä.kert har du .
kamratu,. vänner, ovlnJtei cUer andra som inte läser Veckobladet men som kansko okulle vilja.

.-.m

Det kan vara tid att börja de
mentala förberedelserna för
årets påskvandring_ Påsken infaller i år i början av april,
en årstid som brukar erbjuda
ett intressant väder.

1
1

sträckan är inte bestämd ännu. Vi
avvaktar vad trafikrådet har att
säga. En påskvandringsklassi~er !U
nämligen sträckan Lund - Slmnshamn. Om rådet står fast vid sitt
hot att lägga ner tågen så borde vi
gå dit en sista gång. Men blir beslutet ett annat och lyckligare kan
vi skju ta den sträckan på framtiden och i stället välja norra
Skåne . En vandring utmed HHJ,
dvs
Helsingborg-Hässleholms
järnväg, har förts på tal och det
låter inte oävet.
Hursomhelst blir det efter etablerad sed vandring i fyra dagar,
högst nio mil, övernattning i tält
eller vindskydd, möjligheter att
ansluta eller avvika och långa, fina
uppesittarkvällar.

-~~ir~
~.

Lund sett från vänster 1985
Birger Rehn (s)

Påskvandring

KVINNAN l VIETNAM. Lotta
Schullerqvist och Bodil Österlund .
Lö 2 .3 kl 16 på stadsbiblioteket,
studiecirkelrum 1. Arr . SK V , ABF
och solidaritet med Vietnam.
BLASO'RKESTERN. Sö 3.3 kl 19
årsmöte på Palaestra med spel
och vickning (kl 18 tränar Novetterna som vanligt.)
VPK IF: träning som vanligt på
L_erbäcksskolan lö 2.2 kl 16-18 .
TJEJER! Ta gärna med en kaka
eller så till 8 mars-kvällen.
EFTER L YSES. Den stora applikationen »Halva himlen är borta.
Den måste vara med 8 mars. Vet
du var den är, ring Kerstin, tel
13 11 28.
EXTRA ARSMÖTE l KU! Ons
6.3 kl 19.00 har Kommunistisk
Ungdom i Lund extra årsmöte.

Massor av diskussioner och trevliga människor utlovas. Kaffe och
kakor erbjudes! Lokalen är på
Bredgatan 28. Undrar du något
är det teln r 123 123, eller hem till
Ricard Hagarman 046/14 54 24.
Välkomna!
ARIMAN. lö 2.3 kl 14 inleds
serien
cafesamtal
som
kallas
»Möjliga
världsbilden>.
Gunnar
Stensson,vpk, medverkar liksom
Jan Öberg. Klubb Ariman har
premiär kl 22.00.

Red: Karin . Blom, Sonia Berg ström och Finn Hagberg.
Kontaktred för nästa nummer:
Lars Nilsson 14 9614

gratis

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

