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Moderat $parsamhet
Uppkomsten av folkhemmet, den relativa trygghet som dock
finns i detta land, är direkt korrelerad med öka:d skatt och den
offe~!~ga se~torns utbyggnad . Denna tenden~ vill moderaterna stavJa. Tittar man till exempel på de mottoner som högerpartiet lägger i Lunds fullmäktige denna månad , ser man klart
vad det hela går ut på.
Annika Annerby (m) vill att
kommunen ska kunna kontrakt~
anställa högre befattningshavare, i
syftet att locka med höga löner.
Det blir en extrautgift, men å
andra sidan ska de kunna skickas
iväg efter anställningstidens utgång vilket bör kunna ge besparingar .
. Nils Palmborg(m) vill starta
bibliotek på Väster utan att ge
anslag till böcker. Lokalen ska
sambrukas med skolan och endast
vara öppen 8 timmar i veckan.
Alltså ett skäm t till stad sbibliotek ! Men motionen är dessbättre
redan inaktuell, då ett något mer
realistiskt beslut om en väster filial redan har fattats.

Sympatiskt fast lömskt
Hans Håkansson(m) vill ge kommunalt heltidsanställda en möjlighet att gå ner till trefjärdedelstjänst. Det kan synas sympatiskt
och i tidens anda, men inga garantier ges för att den indragna tiden
ska gå till exempelvis halvtids tjänster. Är moderaterna här möjligen ute efter att banta kommunen, en ny variant på nat urlig
avgång?
Hans Håkansson har också del
i eri motion om föräldradrivna
öppna försko lor. Alltså ej kommunala öppna förskolor, för de
skulle enligt motionären kosta för
mycket (även vpk är på tvivelaktiga grunder motståndare till

dessa senare . Vpk talar om att
spara för att kunna bygga ut daghem?). Men lite lekmaterial och
hjälp till att hitta lokaler är
Håkansson beredd att ge åt de
(rivilligt· arbetande föräldrarna.
Det verka nästan som om moderaterna väljer ett mindre ont före
ett större ont!
I ännu en motion vill Hans
Håkansson avskaffa besvärsnämnden. Besparing!
När detta skrives står det
också klart att borgarna med hjälp
av miljöpartiet är beredda att
skära ner på fritidsgårdarnas och
bygglekplatsernas verksamhet.

Vård•
centralernas
lokalisering
Vårdcentralernas läge är en
öppen fråga i flera stadsdelar i
Lund. På Norra Fäladen t ex
finns ett förslag om ett
nybygge norr om daghemmet
Bullerbyn. På Linero oroar
man sig för att vårdcentralen
ska hamna för långt från
centrum.
Nedanstående
skrivelse
kommer
från
Hyresgästföreningens
kontaktkommitte på Linero.

Avrundande synpunkt
Att spara är en fin gammal dygd
värd att odla, men den bör i första
hand gälla för den privata konsumtionen.
Den
offentliga
sektorn, som ger trygghet åt alla
medborgare och extra stöd åt de
svaga, är värd en fortsatt utbyggnad.
FH

Det är med förvåning och samtidigt stor oro som vi tagit del av
på
att
landstingets
planer
flytta vårdcentralen från Linera
till Vipeholm.
Linera centrum är den enda
naturliga och från början genomtänkta centrumbildningen öster
om motorvägen . Här finns kommersiell service i form av dagligvarubutik, pizzeria, gatukök , hårsalong, presentaffar, kemtvätt och
pressbyrå.
Den
kommunala
servicen innefattar förskolor ,
barndaghem, bibliotek och dag center för pensionärer. Vidare
finns kyrka,
församlingshem,
kvarterspolis och samlingslokaler.
Landstingets service innefattar
folktandvård och än så länge vård central. Tills för något halvår
sedan fanns också mödra- och
barnavårdscentral
innan
landstinget f1yttade denna verk samhet till Vipeholm. I närheten
finns också låg- och mellanstadieskola, fritidsgård och bygglekplats.
Kommunikationerna
till
Linera centrum från bostadsområdena öster om motorvägen är
mycket goda.
Byggnation av ytterligare 1300
lägenheter planeras österut i
direkt anslutning till LineroområdeL I planerna ingår också
byggande av specialbostäder t ex
för pensionärer. En kommande
kommundelsnämndsadministration kommer rimligen också att
för läggas till Linero.
(Skrive /sen är här förkortad)

Bordlagt ärende angående Tarcisio Bommarco, vpk m.fl. motion om expropriering av fastigheten Dynesvången 4
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Anna Bugge Wick~ll
vem är det?
··

~ns~mo

Är moderaterna
tuffa eller fega?
En fråga som kanske låter lite underlig, men är befogad.
Lunds skolelever erbjuds nu
inför valet politisk information.
Representaater för de olika particrna är runt i klasserna och pratar.
En vanlig reaktion, oftast från
pojkar, är att politiker inte vågar
fatta de obehagliga besluten, de
som svider men som alla inser är
nödvändiga. Ingen politiker vågar
skära ner för då förlorar man valet, säger man.
Men det finns ett undantag.
.Adelsohn
och
moderaterna
vågar lite, menar man.
Uet behövs politker som är
kalla och förstår vad som behövs!
Tyvärr, och motvilligt, visar
det sig att SAF:s propaganda
är effektiv.
När man som vpk-politiker
talar om medmänsklighet och
gemenskap rynkar många på
näsan. Känslor är lyx som vi i dag l
inte har råd med.
Många är också besvikna och 1
i sin besvikelse tänker man låta 1
bli att rösta.
Andra uttrycker ett rent förakt för den ineffektiva demokratin och glider över i rent fascistoida ståndpunkter.
Nu ater till frågan om politiskt mod.
Vill man bedöma borgarnas
kurage kan man börja med ett
lundaperspektiv.
Ett bra första exempel är
frågan om Kulturmejeriet.
Borgarna tycks känna en
rädsla och ett främlingsskap
och otrygghet inför de tankar, 1
människor, arbetssätt och ideer
som är grunden för KulturmejerieL Väsensskilt från det som
högern står för. Lika naturligt är
man för Ideon. För att undvika
en verklig diskussion om Kultur- ,
mejeriet talar man om rep-lokaler, kommersiellt/icke-kommersielltosv .
Dock saknar man mod att
öppet visa sin ungdomsfientlighet och resultatet har blivit
den
bekanta förhalningstaktiken.
Nu när det äntligen ser ut som
om moderaterna har gett vika
försöker man ge sken av att man
alltid velat ungdomen väl! Är
detta politiskt mod?
Ett andra exempel på mod
är privatiseringsdebatten.
Lund har haft 30 års oavbrutet borgerligt styre. Borgarna
har haft möjlighet att skapa det
Lund de vill ha. Inrätta den service de talar för, skapa en effektiv
sophämtning osv, osv.
Idag talar man om att lägga u i
kommunal verksamhet på entreprenad. Istället för att erkänna sin
egen inkompetens vad det gäller
kommunledning försöker man
föra en debatt där man skyller på
en abstrakt offentlig sektor. Ar
Lund
dåligt beror det på en
dålig ledning . Så enkelt är det.
Aven detta saknar man modet
att erkänna.

Jag läste i Röster i Radio att
Bertil Goldberg och Kjell Dabrowski ska representera Sverige i
"Monaco Radio Priz" med programmet ''Sam bo is the word".
Sverige ska lanseras som landet
med J miljon sambos.
J ag erinrade mig därvid att
Carl Fehrman i den nyutgivna
boken "Lärdomens Lund" skriver
om ett berömt sambopar, som
omkring 1890 tog sig för att leva
ihop utan att vara gifta. Det var
Knut Wicksell och Anna Bugge
Wicksell, som vägrade underkasta
sig den dåtida äktenskapslagen,
emedan den ställde kvinnan under
mannens beroende och målsmanskap .
Fehrman skriver en hel del om
rebellen Knut Wicksell, som i radikalism väl kan tävla med Bengt
Lidforss (bägge gick i arbetarnas l
maj tåg fastän KW markerade sin
integritet i formuleringen " Jag är
ett får men tillhör inte hjorden"),
men han förbigar nästan helt
Anna Bugge Wicksell. Vem var då
hon som vågade utmana den
tidens stränga och mäktiga borgerlighet?

I ma~asin
Jag gick till folkbiblioteket för att
leta. I databasen hittade jag faktiskt en skrift om Anna, skriven av
Gulli Petrini 19 34. Denna skrift
finns spridd i sju exemplar över
hela landet , varav ett ex finns i
magasin på Lunds stadsbibliotek
(bredvid en intressant biografi
över maken, skriven av Torsten
Gård lund). Det är en liten tunn
skrift på 68 sidor som dock ger
besked om en märklig pionjär
inom freds - och kvinnorörelsen i
Lund och världen.

Pionjär
Anna föddes 1862 i Norge. Hon
fick en god utbildning. Sina kun-

skaper och sin talang att tala redigt och klart ställde hon i den
norska kvinnorättsrörelsens tjänst.
Redan 1885 var hon med och bildade
"Kvindestemmerettsforening". Ä ven inom den kvinnliga
fredsrörelsen
agiterade
Anna
intensivt och hela Europa var hennes arbetsfält. På en av sina resor
träffade hon Knut Wicksell i
Köpenhamn och de flyttade efter
en tid ihop och bosatte sig på Linero - av sparsamhetsskäl och för
att få tillgång till naturen .
Eftersom Freds- och kvinnosaken i Sverige låg något efter
Norge hann hon bli pionjär även i
sitt nya fosterland. således engagerade hon sig för kvinnans politiska rösträtt 1902 och var med
och stiftade Lunds fredsförening
1907, i vilken hon blev sekreterare. Under åren som gick gav Anna
ut många skrifter i sina älsklingsämnen . Redan 1893 hade hon
skrivit om fredsfrågan i Verdandiserien.

Folkrätten
Framför allt folkrätten och möjlig heten av skiljedomsförfarande
tycks ha intresserat henne. Särskilt sonen Finns död i en olyckshändelse, drev henne att intensifiera frcdskampen. Hon skrev: "V i
måste besinna att för varje liv som
knäckes där ute är det en mors
son som dör". Den betydelse
Anna gav folkrätten lockade henne att be om dispens för studier
på universitetet. 1911 tog hon en
jur. kanel.
Lagkunskaperna kom väl till
pass och hon blev om möjligt än
mer anlitad som folkbildare . I
kampen om kommunal rösträtt
kom hon på en lucka i lagen, som
möjliggjorde för en kvinna att få
debetsedel och därmed rösträtt
;;enom att ordna en arsförtjänst
på 10 kronor. Några riksdagsmän

försökte täppa igen luckan, men
riksdagens majoritet uppskattade
Annas lilla upptäckt.

Nationernas förbund
Under 20-talet blev Ann sve u""
representant i Nationem~, förbund, uppskattad inte minst
genom sina juridiska kunskaper.
Hon är därmed ocksa den första
av framstående svenska kvinnor
inom NF och FN , en föregångare
till Alva'Myrdal.
1912 blev Anna invald i Lunds
stadsfullmäktige på en speciell
kvinnolista, och satt fram till
1918. Här verkade hon bl a för inskränkning av rusdrycksförsäljningen och för en fem te klass för
Lunds folksko lor.
Den 19 februari 1928 avle.l
hon i kräfta.

Ur,..!erlatenhet
Det är ganska märkligt att Carl
Fehrm<'n underlåtit att skriva mer
utförligt om Anna Buggc Wickscll,
vars livsgärning väl är värd beundran? Förefaller hon inte aktuell även i andra avseenden än att
hon var Lund s första kvinnliga
officiella sambo?

Finn Hagberg

1------------------------------------------------------------------------------------SÄNKER SIG MÖRKRET ÖVER
FULLMÄKTIGE?
Andre de Richelieu (mp) anhåller
i ett "PS" till en interpellation om
Revingefältets skötsel ur natursynpunkt " ... vördsamt om att
lämpliga åtgärder vidtages så att
personal finnes tillgänglig för
dämpning av sessionssalens belysning till en sådan nivå att bild visning medelst s k diabildsprojektor är meningsfull" .
Den grönköpingsmässiga stilarten är förstås medvetet vald ,
men den visar ändå att miljöpartiet nu kan spelreglerna och inte är
att betrakta som ohyfsade nykomlingar.
Idag krävs det mod tör att tala
om so lidaritet.
Det krävs mod för att våga ta
ansvar.
Detta tycks borgarna sakna.
Vänstern i Lund har det.
30 år är nog!

Oklok skolledning
Vpk vill $enom en interpellation 1 fullmäktige ta
reda på hur det _kan kom.ma
sig att skolledmogen staller
sig positiv till parkeringsplats
10 m från Klostergårdens
skola:
Butiksägare i Klostergårdens köpcentra har framställt önskemål om
att parkeringsplatser ska anläggas i
anslutning till köpcentrat mellan
skolan och Helgeandskyrkan. Området utgörs nu av gräsmatta och
buskvegetation. Den planerade
parkeringsplatsen kommer att vara belägen l O m från skolans bibliotek och lektionssalar.
Människor värnar om de få grönområden och bilfria ställen som
fmns i tätbebyggt område. En opinion har växt fram mot parkerings-

platsen. Föräldrar till skolbarn
protesterar mot det buller, bilavgaser och den trafikfara so m parkeringsplatsen skulle förorsaka.
Barnens rätt till en bra miljö måste stå i förgrunden.

Soc4tldemokratiskt stöd
Även Sonja Brage(s) har sänt in
en likalydande interpellation, men
enligt rykten har hon inte helt
stöd bland si na bilfrälsta manliga partikamrater.

Det blir ett byalagsmöte krin det
beskrivna förslaget om en ny parkeringsplats mellan k y rka n och
skolan. Mötet blir p1i Klostergårdens Fritidsgård Tisd. den 4
juni kl 19.

Interpellare
På dessa sidor har vi samlat några
interpellationer till Lunds kommunfullmäktige torsdagen den 30
maj. Interpellationerna har ofta
nyhetens behag. De ger inte sällan
uttryck för ett personligt en~age
mang från frågest.ällaren ochfeller
antyder en opinionsströmning
bland Lunds befolkning.
Ordet kommer från latinets
"Interpellare" och betyder att
falla någon i talet. En folkvald
kan genom en interpellation, i
bästa fall, snabbt få besked i en
fråga som för beslut normalt
skulle ha krävt en lång beredning.
Men svaret är frivilligt och kan
fördröjas, i synnerhet som interpellationerna hamnar längs t ner
på dagordningen .
-Red

Samma kamp
här som där
Vad har kommunledningen gjort
och vad tänker ni göra för att
de
anställda
på
stötta
Alfa Laval i Nevers och kommunledningen där i deras
kamp mot Alfa Lavals beslut
att läJ:(ga ner hela fabriken i
NeverS'? Kommer Kajsa Theander(vpk) få svar på denna
fråga av Gun Hellsvik(m)?
Bakgrunden ~av vi i förra VB,
men vi låter Interpellationens
brödtext friska upp minnet:

\~
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Hästen förstör
växtlighet
Christel Hammar (m), som
älskar bilar, oroar sig i en
interpellation för att hästama
ska förstöra naturreservatet
Risen i Genarp. Därför ställer
hon nedanstaende oroande
fråga till park- och naturvårdsnämndens ordförande:
l. Vad tänker du göra åt den

stu ndtals utomordentligt omdömeslösa ridningen på Risen ,
där ryttare använder reservatet s
kullar till att träna hästarna s ben
genom att rida upp och ner och

Alfa Laval har en fabrik i Nevers
där ca 500 människor arbetar. För
en tid sedan ville Alfa Laval skära
ner tillverkningen där och avskeda
hälften av de anställda. Bland dem
som skulle avskedas fanns flera
fackligt aktiva. Kommunledningen
och den franska regeringen motsatte sig beslutet. Då bestämde sig
Alfa Laval för att i stället slå igen
hela fabriken. Beslutet är ett dråpslag mot hela kommunen. Ca 500
människor hotas av arbetslöshet.
Kommunledningen i Nevers arbetar nu på att försöka uppnå en
kompromiss med Alfa Laval för
att kunna mildra effekterna av fö retagsledningens hänsynslösa beslut.
Lund är en vänort till Nevers. I
många år har kontakterna mellan
människor i Lund och Nevers
byggts upp. Det måste vara självklart att Lunds kommun gör så
mycket som möjligt för att få
Alfa Laval att ändra beslutet om

därigenom döda all växtlighet på
ganska stora ytor? Dess u tom
bygges hinder för hästarna att
träna hopp över, och vidare förekommer träning av hästar framför
sulky. Ridningen sker därtill i
mycket stor utsträckning på för
ridning icke upplåtna vägar och
stigar.

När ska moderaterna
spara in
på försvaret?
-Hjä lp till att bevara
Sylta in en ekorre .

naturen.

Bilgaser och hur man undviker dem
o
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Miljö- och hälsoskydd snämnden
i Lund kommer att genom en broschyr informera om hur man bäst
skyddar sig mo t avgaser i Lund.
Detta bör kunna bli inledningen till en rad skrifter på
temat: Hur människan överlever
i en ond värld. Vi kan vänta oss
titlar som "Hur man undviker
fallande , döda träd", "Lunds
giftigaste livsmedelsbutiker och

hur man kringgår dem" .eller
"H ur man gräver en grop om det
värsta sk ulle !,ända".
Gruvarbetarna hade förr i
tiden med sig burfåglar för att på
ett
tidigt
stadium
avslöj a
förekomsten av gas i gruvgånga rna. Kanske borde lundaborna,
som en extra säkerhetsåtgärd, ha
med sin lilla burfåge l på söndagspromenaderna.

Bredgatan 28, 222 21 Lund. Tel 046/12 74 95 (onsd efter kll8.00).
Postgiro l 74 59-9. Prenumeration 80:-/ år. Sättning och layout: VBred på acupress, Lund. Tryck: acupress, Lund. Ansvarig utgivare:
:Vlonica Bondesson. Prenumerationer: Göran Persson, 14 16 12.
Eftertryck av text tillåtes om källan anges. Bilder är upphovsmannens
egendom. Red förbehåller sig rätten att korta insändare. För abeställt
material ansvaras ej .

·- · du flyttat'?
j;ocka hela adressdelen med din gamla adress till Veckobladet,
'! rr.agatan 28, 222 21 Lund . Min nya adress iu::
·'"' {l.l;.! .

POSTTIDNING
Karin Blom
Erik Dahlbergs g 3 B
222 20 UJMJ

s:.

Postadress.

Hanns Eisler·
i·Ahus

l blåbyxor
varenda dag,
men när kungen kommer
till byn

har jag min bästa kostym.
Det tilltalar mej
att vara hans trogna lakej.
Han är så rar och snäll
vår gode kung.
Aldrig något gnäll
om pengar eller

sliten pung.
Vilken drottning
så söt och rar .
Se som hon ler
och vilken klänning hon har *
Tänk så trevliga de är

de tvåMin kostym klä'r mig

väl ändå?
En kollega

l brist på tid hinner man inte läsa skriva kämpa
för rättvisan mot förtryck mot kärnvapen för fred
hinner man inte med barn arbete kultur politik musik

Sku/le vi då av intalad brist på tid
låta fåglarna flyga än längre bort från en framtid
lämna orden att rinna mot kaos
öka takten i det förgångnas marschmusik
låta alla frågor rinna samman flyta ihop
Nej stig ur mitt liv tag din tid kampen står just här
Brist på tid ger sår
det gäller strid än är tid nu är din tid
Karin Lentz
Välkommen JOSIA
Rebecca Hart
Sven E Olsson

Stockholm 18/5 - 85
"Josia var åtta år gammal, när han
blev konung, och han regerade
trettioett år i Jerusalem . .
Han
gjorde vad rätt var i Herrens
ögon och vandrade i allt på si n
fader Davids väg och vek icke av
vare
sig
till
höger
eller

vänster."
(2:a

Konungaboken

Lägret försiggår i Åhus den
22-29 juni. Genom enkel för läggning är priset så lågt som
600 kr . Barn betalar bara 300
och det finns både barnorkester
och organiserad övrig barnverksamhet. Eftermiddagarna är lediga
för barn och annat. Även för personer som inte spelar, men som
inte har något emot att lyssna,
kan veckan vara ett bra semesteralternativ.
Cirka sextio personer är anmälda men fler kan hänga på.
För information kontakta Gunnar
Sandin, tel13 58 9':1.

Appelmötesbrigaden!

l brist på tid hinner man aldrig sitta ned
för att tänka över vad som blir av ens liv när man får tid
i brist på tid

:-örre VB - redaktören Olle Tele·
man har fått sitt första barn som
visade sig heta Johan.
'

För sjätte året i följd ordnar
landets vpk-orkestrar ett gemensam t sommarläger, och i år står
åter lundaorkestern för arrangemangen. Det musikaliskt-politiska
ledmotivet blir Hann s Eisler och
hans musik . En rad nya Eislerarrangemang skall spelas , och i
övrigt skall Eislers tid och teorier presenteras och diskuteras
på olika sätt.
Men vi ska även koppla av
från den allvarsamma politiken
och spela klassisk populärmusik
ur Bo Fagerströms rika arrangemangsskatt. Lunds blåsarliv gör
f ö en påtaglig förlust i sommar
då Bosse F flyttar till Karlshamn .
En rad nyheter planeras för
lägret. Tyngdpunkten ska ligga
på musicera nde i mindre ensembler om ett tiotal personer. På de
gemensamma orkesterpassen ska
vi öva in Lars-Erik Larssons
trumpetkonsert ( i blåsarrangem:!ng) vilket blir en ny erfarenhet för de flesta . En annan
intressant nyhet blir den vegetariska maten , lagad av en erkänd expert.

kap 20:1-2)

Att hålla appellmöten är inte
alltid lätt. Därför har KU-Skåne
beslutat att inför valet 1985 sätta
upp en mobil appellmötesbrigad .
Denna skall hjälpa befintliga KUoch VPK-organi sationer att hålla
möten . Den ska kunna följa med
»politiken> vid deras framträdanden samt hålla egna appellmöten
i stor omfattning.
För att brigaden ska kunna
fungera och vara ordentligt samkörd kommer den att ha en
sammanhållen form och brigadens medlemmar bör
prioritera sitt arbete högt.
Alla som stöder VPK och KU
får vara med, medlemsskap är
inget krav , inte heller speciella
förkunskaper.
Vårt arbete börjar i början av
augusti. Eventuellt kan något bli
aktuellt redan i sommar.
Är du intress.erad så kontakta
Henrik Teleman te! 046/13 72 55 .
Så snabbt som möjligt!!!

BLASOR KESTE RN Appellmötesspelning Mårtenstorget lördag kl
12- 13.
BLASORKESTERN Söndng 2/6
kl 19 terminsavslutning. Om det
inte regnar i Löwenströmska träd ·
gården vid stadsb. Ta med förtäring och notställ . Om det regnar
håller vi till på Palaestra.
Valkommitten v i ll gärna veta vad
DU kan göra i valarbetet.
K~
du ge en semestervecka,
kan du spela teater, kan du tala,
kan du teckna, stoppa i kuvert
m.m. Allt vad du kan tänk a.
Kontakta
vpk:s
ombudskvinna
Anna
Sofia
Ouensel
på
tel
13 82 13 mellan 14 - 18.

~ECKOBLADET
Denna tidning gjordes av Karin
Blom, Lars Borgström och Finn
Hagberg.

Vill du ha in något i nästa VB så
kontakta
Lars
Nilsson
på tel
14 96 14

