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Namninsamling
mot .Ä&R :s utsläpp
VPK Klostergarden har startat en
namnin samling mot ut;läppen
fran Åkerlund & Rausi ng. Gensvaret
är
mycket
positivt
från allmänheten. På nägra timmar hade 300 perso ner skrivit under uppropet so m kräver att
l) Länss tyrelse n med st öd av § 14
i miljöskydds lagen ska arrangera
ett offentligt kvällsmöte pa Klostergården med sy fte att belysa alla
eventuella hälso- och miljörisker
som har samband med Å&Rs
verksamhet.
2) Användningen av toluen upp hör se nast 1/7 1986 .
3) Ozon u !släppen senast den 1/7
1986 ska ha minskats till högst
hälften utan att ozonh alten inne i
fabriken ökats.
4) De totala kolväteutsläppen
minskas till högst l 000 ton om
åre t fr o m den 1/1 1988 och högst
500 ton om aret fr o m 1990.
Bakgrunden till namnin samlingen är som tidigare redogjort s
för här i VB , dc ' tora ut ~ l äpp av
olika kolväten oc h ozon fran
Å&Rs fabrik. Mot slu tet av sommaren ska länsstyrelsen beslu ta

om hur mycket av olika ämnen
Å&R ska få släppa ut. Innan dess
ska miljö- och hälsoskyddsnämnden i Lund yttra sig.
Åk erlund & Rausing ansöker
om att få släppa ut 100 ton om
året av lösningsmedlet toluen .
Medlet används för att trycka
guld - och silverfarg på bl a förpackningar till Marabous Schweitzernöt sa mt till att tvätta tryckvalsar (utan speciella skyddsåtgärder för arbetarna).
Toluen ger effekter på centrala nervsystemet och menstruatio nsstörningar, men misstänks
ocksa orsaka tumörer i hjärnan
och lymfkörtla rna ho s vuxna och
leukemi hos barn .
Ozon är skadligt för människor men ger också skador pa vegetatio nen. Skogsdöden är ett
exe mpel, men också jordbruksgrödor skadas.
Å&R har ansökt om att fa
släppa ut totalt 1760 ton kolväten om året! Som en jämförelse kan nämnas att Koncessionsnämnden fö r miljöskydd
~äger om Vo lvos ansökan att få

släppa ut 1700 ton kolväten om
året i den planerade Uddevallafabriken , att de planerade utsläppen måste begränsas väsentligt.
Utsläppen berör hela kommunen. Vid normal vindriktining
går fabriksröken rakt in över
Lunds bebyggelse. Ozon bildas
vid reaktion med trafikens kväveoxidutsläpp. Kolväteutsläppen är
med andra ord en viktig faktor
bakom de växtskador, som konstaterats i Malmöhus län, exempelvis i Dalby hage .
Miljöorganisationerna är positiva till VPK Klostergardens namninsamlingsaktion och SAP behand lar f rågan om att del ta.
Bara en aktiv lokal opinion
kan få en ändring till stånd . Hjälp
till att uttrycka den genom att
ställa dig bakom de framförda
kraven .
Skriv pa protestlistorna!
Hjälp till att samla namn!
Listor kan fås hos Göte
Bergström, Sunnanväg 2 N,
te/ 12 24 66 .

Okontrollerade
utsläpp från Gambro
l ett yrkande i miljö- och hälsoskyddsnämnden i tisdags krävde
vpk att län"tyrelsen tillskrivs
och uppmana; att sky nd sam t ta
sig an Gambros utsläp p av etenoxid och freoner mm fö r pröv ning enligt miljöskyddslage n.
Ete noxid ger dokumenterat
fosterskador och missfa ll och används inom den medicintekniska
indu ~t rin för att sterilisera plastmaterial. f-örutom genetiska skador kan etenoxid i höga doser ge
upp hov till nervskador och misstänks kunna ge upphov till
ca ncer. Ga~cn kan red an vid
låga temperaturer bilda en ex -

plosiv bland ning med luft.
En an nan tillverk are
av
material till sjukvarden , Möln lycke , fö rbjöd s an vända etenoxid
till dess ett slu tet system installerats. Även då , med slu tet
; ystem, krävs ett skydd savständ
till närm aste bostadsbebyggelse på
500 meter!
Uts läppen har pågått i minst
två år och är sedan lång tid
kända av milj ö- och hälsoskyddsfö rvaltningen där man säger att
man just skulle ta sig an det.
Gambro säger att det nog inte
är så farligt.
Ordfö rand en i miljö- och

hälsoskyddsnämnden får svara på
en enkel fråga från vpk i fullmäktige om varför han ingenting
gjort trots att förhållandena varit kända.
V pk krävde också, att förvaltningen ska göra en undersökning av Gambro s utsläpp för
redovisning på nämndens julisamman träde. En enhällig nämnd
ställde sig bakom kravet.
Det mest uppseendeväckande
med frågan är att miljö- och
hälsoskydd sfö rvaltningen känt till
utsläppen länge utan att göra
något.

Positiv
direktör
Vpk Lunds motion Stoppa fö rsurningen
och
skogsdöden!
(finns som häfte nr 19 i serien
»VPK Lund informerar om sin
politik») är ute på remiss i nämnderna.
Renhållningsdirektören
Lars-Åke Svensson svarar i sitt
förslag till yttrande på en del
av de frågor som ställdes om redo visning av olika utsläpp vid
sopförbränningen . Han konstaterar att reningen av rökgaserna
är effektiv men vill trots det
undersöka möj tigheter att åstadkomma förbättringar.
Renhållningsdirektören
ser
atervinning som ett sätt att
minska avfallsmängderna . De åtgärder som vidtagits är insam ling av returpap per och batterier. Det sistnämnda borde, förutsatt att verksamheten blir framgångsrik, minska utsläppen av
kvicksilver, nickel och kadmium .
Försöksverksamheten med insamling av glas kommer att utöka s
under sommaren.
»Lunds renhållningsverk är posit ivt inställd till en ökad åter vinning liksom SysaV>>. Det är ett
steg i rätt riktning, men det mest
anmärkningsvärda i förslaget till
yttrande är nog följande rader:
»Ett sätt är att utöva påtryckningar på tillverkningsind ustrin,
så att man redan i produktionsledet tar hänsyn till att de framställda varorna, som så m åningom skall bli avfall, har en sådan sammansättning att de kan
destrueras uta n miljö störningar.»
Tilläggas kan att nämnden
enhälligt antog renh ållningsdirektörens förs lag till yttrande som
sitt .

Protest
lönar sig!
Det tycks inte bli några ny a
parkeringsplatser vid Klostergårdsskolan. l förra veckans VB berättade vi om klostergardsbornas
reaktioner. Vid ett möte med
byalaget i tisdags kväll kom det
fram att stadsarkitektkontoret rit
sina förslag utan att markfrågan var löst. Skolan har retirerat inför den ma~siva opinionen och vid mötet kom det
fram, att
kyrkoradet alls inte
ställt någon mark till förfogande,
vilket tidigare pasta tts.

Hole-in-one
Slapp
journalistik
Den politiska journalistiken har
på senare år blivit allt mer spe kulativ. l stället för att rapportera och analysera vad som hänt,
ägnar sig våra TV- och dagstidningsreportrar åt att spekulera i
vad som kanske kommer att inträffa i fram tiden .
En tradition kan spåras till
TV :s studioreportrar, so m i några
ars tid har suttit och frågat
varandra vad som ska hända
härnäs t på den ena eller andra
politiska scenen. Sedan har dagstidningsjournalisterna tagit efter.
En annan tradition bygger på
de allt vanligare opinionsmätningarna. De stora grabbarna på
DN och Sven skan har hängt pa
en amerikansk trend . Och efter
kommer nu Jan Mårtensson och
andra lokala förmågor.
SDS lundaredaktion har dc se naste veckorna ägnat en hel del
resurs.er åt att med hjälp av
en opinionsmätningsfirma spek ulera i hur valet i Lund kommer att
gå i höst och varför.
Vi tycker inte att detta är
bra politisk journalistik. Om SDS
lundaredaktion skulle satsa på
något (och det tycker vi verkligen att den skulle göra), borde
det vara på lite mindre slapphet
i den kommunalpoliti ska bevak ningen. Otaliga är t ex de gånger
då redaktionen bara tryckt av en
förvaltning,skrivelse och pastålt
(och kan ske hoppats?) att det
varit fråga om ett nämndbe slut.
Att nämnden sedan fattat ett
helt annat beslut har dessa redak törer in te haft en aning om.
Vi tror att lundaborna skulle
vara både mer intresserade och
mer betjänta av att tidningarnas lokalsidor
skrevs mera
i presens, imperfekt och perfekt
och mindre i futurum. Nog är
det viktigare att få veta hur
politiker och partier har stä llt
sig och ställer sig i för kommuninvan arna viktiga fragor än hur
man som väljare kanske kommer
att bete sig i september.

Jag var några timmar på fullmäktige förra veckan och fann till min
egen häpnad att jag tyckte att det
pratades för mycket och för länge.
Fullmäktige hinner bara en liten
bit in på föredragningslistan varje
gång så den är i ständig tillväx t.
Jag undrar om inte radioutsändningarna har en del i förklaringen.
Till det kommer naturligtvi s att
det är val i höst. Det var t ex slående hur centerpartisterna var ute
i full styrka för att påvisa sitt partis existens, det ser ju dystert ut
i opinionsmätningarna . Det var
inte utan att man märkte en viss
desperation i en del centerröster,
det kan ju inte vara så roligt att
bli kro ssade av moderaterna. En
viss frigörande effekt tyckte jag
mig också märka - Geirid Fiske sjö verkade t ex tycka att det var
bättre att falla med stövlarna pä
än att foga sig i den borger liga linjen och vågade fakti skt avvika
i flera voteringar.

I prod uktionslandskapet
Den i särk lass mest tankeväckande,
ja rentav förbryllande händel se n
var Miljöpartiets ställningstagande
till Vpk-motionen om Golfban an

centrala och som manifesterar det
i sitt namn genom att kalla sig ,
Miljöpartiet - de gröna. Socialdemokraterna i Lund ställde sig
i sak bakom motionen, genom att
som sitt yttrande kräva en utredning. De bedömde tydligen de
faktiska möjligheterna att häva
kontraktet so m smä eller i varje fall
kostbara, men de ville ändå markera in fö r golfklubben och hålla
en kommunal beredskap inför
kontraktslutet om nitton år. Det
är väl vad som brukar kallas en
rea listi sk linje.
De borgerliga kunde inte tänka
sig en s att rubba på golfbanan, det
var alldeles för tidigt att tänka på
saken i dag, golfen är en expanderande folksport etc etc. Man
kunde möjlige n tänka sig att i
samarbete med go lfklubben anlägga en mindre strävstig där
Lunds invänare ska slussas fram
mellan go lfarna . Till denna linj e
anslöt sig först i debatten och
sedan i vot eringen Miljöpartiet de gröna. Det är för mig ofattbart
att de kunde göra det, men jag
mas te ju böja mig för faktum.
De t är en nyttig övning i politi sk
analys att försöka för, ta varför.

sig som ett vänsterparti och det
kan ju inte vara så roligt allt id om
man vill ha röster från mitten. På
tal om röster så finns det ju
manga so m tycker go lf är en trevlig sport, t ex bland den st uderande ungdomen där Mp väntar sig
ett gott väljarstöd. Sådana takt iska överväganden förekommer ju
fakti sk t i politiska partier.

En testfråga
Vad ska man tro? Jag vet inte och
känner mig lika frågande som
någon annan i den häpna fullmäktigeförsamlingen. Ett stöd till det
socialdemokratiska kravet är det
minsta man kunde förväntat sig,
det hade inte kostat något och
inneburit att man sköt på det
praktiska ställningstagandet. Men
nu sa man nej och jag tror att det
kommer att sta Miljöpartiet i
Lund dyrt. J ag skulle vilja se säg
den fältbiolog som sk ulle vaga för:.vara Mp's linje i fragan. Själv har
jag ofta i den här spalten uttryckt
>y mpatier för Miljöpartiet och avvisat diverse vänsterkritik av det
som ortodox och trangsy nt. För
mig var det här en testfraga pa
orn partiet i ett ärende som jag
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på Kungsmarken. Lät mig rekapitulera: Lund är sanno likt den stad
i Sverige som har minst tillgänglig
mark under allemansrätten. Lund
är omgivet av produktiv jord bruksmark och där kan man inte vandra
fritt. Om man tänker •sig att områden som ligger maximalt en halv
mil fran stad sbebyggehen som liggande inom gäng- och cyke lavstånd så finns för Lund s del vä seniiigen Höjeadalen (med reningsverk och vägp laner) och Kungsmarken. Detta omrade , som ägs av
staten och förvaltas av Dom änverket, är i dag ockuperat av en
golfbana på ett kontrakt som löper ut 2004. Det måste anses vara
en viktig kommunaluppgift att ge
lundaborna tillgång till ett rimligt
omräde för fritid och rekreation
och V pk-motionen krävde att förhandlingar sku lle upptas om en
nedläggning av golfbana n och ett
aterstäUande av marken som rekreation s- utllyktwmråde.

En strövst ig
Nu kunde man möjligen tro att
detta var något som ligger i linj e
med dc strävanden som finns i
ett parti som ser miljöfnigor som

Förklaringsmodeller
f örk la ring l är att det var en tillfa llighct. .\1p hade inte tänkt
igenom fragan och hamnade pa
sin standpunkt genom att inte
tänkapa att det kunde finnas nagot samband mellan det egna
partiprogrammet och den här fragan. Mot detta talar att Mp \ talan fördes av Andre dc Richclieu,
en av partiets mest tänkande och
radikala företrädare och han förklarade dessu tom att Mp's 'tällningstagandc had e skett efter noggrant övervägande.
!7örklaring 2 är att man verkligen menade vad man sa. Det
skulle innebära att man tyckte att
det här var inte sa angeläget, en
strävstig är vad man lämpligen
kan erbjuda elen överväld igande
delen av Lund s befolkning ute pa
Kung smarken. folk kan ju annars
ta bilen och fara till Smaland eller
bussen till Skryllcs risiga granar.
Förklaring 3 är att man i sak
höii med , men att man av taktiska skä l tog stiillning mot. Det
kan t ex ha t u n nits en önskan att
distansera sig från V pk - borgarna
säger ju ofta att Mp har avslöjat

uppfattade som Liggande inom
dess kärnomraclc vagaclc utmana
dc etablerade och dc starb intressen i Lund. Miljöpartiet klarade
inte den testen. Jag är lite tagen
oc h faktiskt, bckbmd. Golfpartiet
- för greenen. Det borde ha serverats champagne pa fullmäktigeläktaren.
Årstiden
:-..lontcsqUJeu\ klimatlära känns
alltid aktuell vid den här arst idcn.
Hur a nnorlunda skulle inte liwt
och män ni skorna i det här landet
ha varit om vi hade haft det här
klimatet oftare? Jag som vanligen
ytterst sä llan höjer blicken ovanför grötfatet för att säga nagot cn' tavigt känner mig som en e ld ig
syd länni:1g, begiven pa heta bnslor, loja sicsto r och rilosofiska
disku"ioner dc ljumma kvällarna
igenom, och jag märker ju att det
gä ller tlcr. J ag vet bara c: t t s~itt att
skapa besinning. Det iir ;:tt erinra
om livets realiteter och genom at t
da och da i sam tal inilika att det
mr faktiskt är mindre än ett halvt
ar tills julhandeln >kjutcr fart pa
allvar.

Lucifer

Effekter av luftföroreningar
varligt då kalium , kalcium och
magnesium är absolut nödvänd iga
för att något skall kunna växa.
Försurningen leder till att metaller som normalt är fastbundna ,
börjar lösgöras och "läcka" ut. Så
sker också nu även i he la Skåne .
Tyler m fl har också jämfört gran
och lövskog. Eftersom granskog i
sig är mer försurande än lövskog,
visade jämförelsen att halterna av
främst aluminium och kadmium
är väsentligt högre i granskogen.

Material

LUFTF ÖRO RENINGAR - PÅVE RKAN PA MÄNN ISKA, ATU R OC H MATERIAL var rubriken för en konfercm ordnad av
Lunds univer ~ it et och SSK den
17 /4. Arrang~man ge t var i första
hand tänkt för politi~kt förtr oendcva lda i SSK:s nio kommuner.
Gensvaret fra n politikerna var
dock skralt
av dc cirka 200 deltagarna representerade endast tio
olika partier. VPK hade tre deltagare, tva fulhnäktige ledamöt cr
fran ~ l almö och jag ~jälv fran
miljö- och hälsoskyddsnämnden i
Lund.
Jan O Mattson fran naturgeografiska
institutionen
inle~dde
föreläsningarna . Den kraftigt ökadc energikonsumtionen, huvudsakligen baserad pa förbränning av
oljCJ och kol , led er till en mängd
luftföroreningar av olika karakt är.
:'1-liltt sson menad~ att allt pekar pa
att vi _l!ar ett varmare k lim at ti ll
mötes som följd av den ökade koldioxidhalten i atmosfären.
l3o Wim an fra n m iljövardsprogrammet tog vid och klargjord e
skillnaderna mellan antropogcna
(mannisk oorsakad<.: ) och naturliga
lu!Hörorenin~ar. Till de se nare
hör cx<.:mpc!iis vulkanutbrott och
skogs bränder. Det allvar liga med
dc m<.:ta llu tsläpp som uppstar vid
förbränning av olja, kol, bensin,
m m. är att cle oftast är i sa liten
parlikc htorl<.:k att lungorna inte
kan skydda sig mot dem . De naturliga metallutsläppen sker i
for m CJY stö rre partiklar som inte
upptas av lungorna. Wiman berördc ock -.a ozommo~ - en effekt av
trafiken kvävcoxictuhläpp kombinera t med kolväteutsläpp och
starkt so lljus. Ozon i tillräckligt
höga doser ger skador . .Pii saväl
hälsa so m växtlighet. Aven om
nagon ordentlig mätning av ozonhalten inte ägt rum kan man förmoda att det är ett stort problem
i Lund. Dc l 445 ton kolväten
som artigen släpps ut fran Åkerlund & Rausing transporteras vid
normal vindriktning rakt mol
Lunds centrum och trafikens kväveoxid utsläpp .
Anders Suncsson och Leif
Br uneos redogjorde för en ny tek-

nik att mäta föroreningar i luft.
Tekniken har utvecklats på in stitutionen för atomfysik och med
hjälp av den vet man nu att kvicksilverhalten i lund alu ften varierar
mellan 2 och 3 ggr den naturligt
förekommande. Ett annat intressant resultat av denna teknik (som
jag tyvärr inte kan förklara) är
mätningar av svaveldioxid utsläpp
fran Boliden i Hebingborg . Det
har visat sig att "läckor" i fabriken släpper u l lika mycket svaveldioxid so m skorstenen gör! Med
andra ord, det räcker inte att kräva bättre filter i skorstenarna.
Mä n niska
Staffan Skcrfving fran yrkesmedicinen började med att tala om
cancerfrekvensen i söd ra sjukviud,regioncn .
Lungcancerfrekven sen hos män i Lund s kommun
är l ,38 ggr den normala för regionen. Lund var 4 p a en lista toppad
av Malmö med dubbel lungcan cerfrekvens. Variationen förklarades
huvud sak ligen av st adsbornas rökvanor, men det var inte hela sa nningen. Skerfvings föredrag handlade ocksa om hur männi>kan reagerar vid blyexponering. Vuxna
hjärnor har en skydd smekan ism
och tar vid sam ma exponering
som dc vuxna upp 5 - 6 ggr mer
bly i hjärnan.
Natur
Om luftföroreninga rs hot mot skogen talade Bengt Nihlgard fran
växtekologcn. Det finns en mängd
teorier o m hur luftföroreningar
och växtskador hör ihop. l sydvästsverige är kvävemättn adsfenomen det mes t aktuella en ligt
Nihlgard. Kväveoxider , sa ltpctcrsyra och ammonium är dc värsta
skadegöra rna i denna land sdel. Dc
tva förstnämnda ämnena härstammar huvudsakligen fran trafiken och det senare kommer fran
lantbruket. Utsläppen av samtliga
dessa ämnen ökar ständigt medan
svaveldioxidutsläppen i Europa
har min skat sedan början av 70talct. Kväveövermättnaden resulterar i en allmän försvagning av
skogen och gör den känsligare för
bl a storm och frost. Granen är

det trädslag som reagerar mest för
luftföroreningarna.
Under rubriken "Nedfall, upplagring och transport av svårned brytbara organiska föroreningar i
biologiska system" talade Anders
Särlergren från zoologiska institutionen. Han inledde med att ange
hur snabbt antalet kända organiska föreningar (innehåller kol) har
ökat till följd av kemiföretagens
utve ckling under efterkrigstiden.
1942 fanns det 60 000 kända organiska föreningar. 1970 hade antalet ökat till l 800 000, 1974 till
2 000 000 och 1977 fanns det
3 900 000 st. En större undersökning av vilka fett lösliga ämnen
som faller ner över Sverige har genomförts. Trots förbud mot DDT
(1975) och PCB (1972) har nedfal let inte minskat. I Skane är
nedfallet av DDT 500 nanogram
per kvadratkilometer och ar. Av
PCB faller det ner 2 000 nanogram per kvadratkilometer och år
i Lunds kommun.

Slutligen föreläste Vladimir Kucera, den enda av dagens föreläsare som inte var knuten till någon universitetsinstitution i Lund.
Han kom från korrosionsinstitutet i S tockholrn . Korrosion betyder att ett material först oxideras på ytan och sedan vi t t rar
sönder. Korrosion mäts i vikts min skning . Det mest kända korrosionsfenomenet är rost. Förutom
bilar drabbas byggnader och statyer (av kalk- eller sandsten sam t
de som har kalciumbaserad puts),
vattenledningar, telekablar, gasledningar, vattentrummor m m av
ökad korrosion orsakad av luftfö roreningarna . Naturgasledningen i
Skane är redan angripen av korrosion. Luftföroreningarna kostar
samhället och enskilda uppskattningsvis 20 miljarder svenska
kronor om aret (!) endast som
följd av ökad korrosion. En
chockerande uppgift Kucera kom
med var vad den synergistiska
effekten (dvs en sam manlagd
effekt som blir större än ~ umman
av deleffekterna) av svaveld ioxid
och kväveoxid inom hus får för
följder. Korrosion har uppmätt s
på elektroniskt material och biblioteksböcker!
Trots att konferensen inte alls
tog upp något om hur luftföroreningar skall minskas, gav den
fakta som borde komma alla an svarskännande människor till del.

Försurning
Germund Tyler från växtekologen
talade om försurningen och u !lösning av metaller i marken. I ett
helt nyligen avsluta t forskningsprojekt har pH mätts vid 200 ställen i ekskog och jämförts med 30
ar gamla värden för samma ställen. Hälften av mätställena låg i östra Småland och hälften var be lägna i Skane. Enligt alla gängse
teorier skall kalkrik berggrund,
typiskt för större delen av Malmöhus län, motverka effekterna av
nedfall en sur nederbörd. Följakt ligen sku lle inte markförsurning
förekomma här. Men forsknings projektet redovisar överraskande
att den skanska ekskogsmarkens
anrikningsskikt i genomsnitt är
0,7 pH-enheter urare än motsvarande i östra Småland . Allts a förmar den bördiga jordens vittring
inte längre att kompensera för
försurningen! Neutralisationsgraden (mätt i hur stor andel av de
positiva jiolnerna kalium , kalcium
och magnesium tillsammans utgör) har, sett som ett medelvärd e
för samtliga 200 mätst ällen, halverats pa 30 år. Det är ytterst all-

De t slår mig ännu en gång hur
van si nnigt vart sam hälle är organiserat. En sekto r kan i stort sett
oförhindrad orsaka ekonomiska
och andra skador för resten av
samhället utan att detta pa något
sätt behöver kalky leras in i dc
företagsekonomiska beräkningarna. Med andra ord baller kortsiktigt vin sttä nkande pä att ~ystema
ti skt förstöra betingelse rna för
allt liv. TiU kamp mot miljöbovarna!

Karin Svensson Smit/i

Bredgatan 28,222 21 Lund. Tel 046/12 74 95 (onsd efterkl18.00).
Postgiro l 74 59-9. Prenumeration 80:-/ år. Sättning och layout: VBred på acupress, Lund. Tryck: acupress, Lund. Ansvarig utgivare:
~lo nica Bondesson. Prenumerationer: Göran Persson, 14 16 12.
Eftertryck av text tillåtes om källan anges. Bilder är upphovsmannens
egendom. Red förbehäller sig rätten att korta insändare. För abeställt
material ansvaras ej.

POSTTIDNING
Lars Borgström
Ös:tervångsv 20
223 60 ltJND

,:·r d<, flyttat'?
hela adressdelen med din gamla adress till Veckobladet ,
rr.agatan 28 . 2::2 21 L und. Min nya adress år:

j:<::1ck.a

. . Gl~~ s :

.

~ ~u. 1ummer :

...-....................................................................................................
Postadress.

~s~.,~~
- ~~------~

RADIKALA V ÄSTER
" Ett trettiotal bilar vandaliserade
i Lund " läser vi i SDS den 5.6 .
Rutor har krossa ts eller sprayats
över , ante nner har brutits av mm.
Fenom ene t påträffas över hela
' ·m men mest ute på Väster.
v aster är ett klassiskt tillhåll
för en aktiv lundaradikalism. Vi
tycker naturligtvis att den nya radikalismen ibland tar sej n ågo t
trubbiga uttryck , men noterar att
det f3k tiskt finns de som gör något år bilismen , inte bara pratar
om den.
Gr

En västskånsk
åtta

Kultur
åt alla barn
V pk föreslår i en motion till
kommunfullmäktige att tre pedagogtjänster för bild och form,
musik och drama inrättas inom
barnomsorgen . Detta för att möjligheterna till egna skapande
aktiviteter bör omfatta alla barn
och inte bara de s_om går på
Musikdagis i Lund.
Pedagogerna ska tillsammans
med personal och barn eller
som handledare till personalen
verka för att de skapande ak tiviteterna utvecklas , stimuleras
och främjas.
Exempel på projekt är konstnärsateljen på Svenshögskolan och
ett bild- och formprojekt på

daghemmet Stinsen i Södra
Sandby. Kontinuitet och fortsatt .
stöd behövs till barn och personal för att projekten ska bli
framgångsrika.
I motionstexten sager man :
»Estetisk fo stran skall lägga grunden till och utveckla barnens
förmåga till kritiskt tänkande .»
De ska bli rustade att möta den
kommersileila masskulturen.
Vpk anser också att kulturnämnderna bör öka sina anslag
till barn- och ungdom sverksamhet
med min st 25 % och att insatserna bör bf!handlas i ett särskilt avsnitt i nämndernas budge tar.

KAMPANJEN MOT
öRESTAD ATERUPPTAS?
Lunds Fältbiologer, Lund s fältbiologiska sä llskap, ssu rn n
kallar~ till ett möte p a S tad sbibliotekct. Det ta ska förhopp ningsvis
res ultera i att kampanjen mot
Örestad aterupplivas. I vilket fall
so m hel st ska man di , kutcra hur
ett opinionsa rbete mot Öresundsbron (och Scandinavian Link) ska
bedrivas.
Alla intresserade organi,ationcr
och enskilda är välkomn a.

fr
13.40
14.17
14.40
15.26
16.50

Märk att uppfärden till Teckomatorp går med SJ-tåg över Eslöv
och tillbakavägen med pågatåg
över Kävlinge , varför det verklige n blir en åtta.
Har man lagpriskort på SJ och
rabattkort pa pågatågen blir det
sammanlagda biljettpriset 49 .50.
Utan rabatter kostar det 86 kr,
och sen finns det mellanformer.
Vi kommer att aka med/efter
bade X9, XlO och Re. lAstorp
passerar !lera intressa nta tåg under vart uppehåll på statio nen.
Den snäva bytestiden vid Helsingborg C tycker vi är en liten fines s.
Upplysningar via Gunnar Sandin , tcl 135899. Annar s ses vi i
;:od tid före 13.40 pa Lund s sta tion de n 15.6.

På tisdag den 11 juni kl 20.00
har
Veckobladsredaktionen
öppet redaktionsmöte hos
Karin Blom och Göran Persson
på Erik Dahlbergsgatan 3 B.
Frågor som behöver diskuteras
är bl a när vi ska ge ut höstens
första VB och hur redaktionen
ska se u t till hösten .
Har du synpunkter på VB eller
är intresserad av att arbeta
med oss, kom pa mötet!
Alla välkomna
Redaktionen

Trädgärdsmöbler emottages tacksamt av VPK Lund.
Nya eller bättre begagnade. Vi
behöver möblera garden för ev
caferörel se.
Styrelsen

Det tänker Järnvägssektionen
fira med en tågutflykt som går i
form av en väst skånsk åtta och utnyttjar den nya möjligheten till
byte . Det blir lördagen den 15.6
och t uren gär sa här:
Lund
Teckomatorp
Helsingb org C
Åsto rp
Teckomatorp
Lund

redaktionsmöte

TRÄDGÅRDSMÖBLER

Vpk Lund och VB har länge
arbetat för en bättre samordning mellan SJs persontrafik
och pagatagen. Med den nya
tidtabellen har övergangsmöjligheterna blivit en liten aning
bättre i och med att SJ-tagen
ater stannar i Teckomatorp.

14 .06
14.38
14.59
15.52
17 .07

Öppet

TORGMÖTE lördag 8.6 kl 12 ·
13 håller VPK Lund torgmö te
med riksdagsman Bertil M åb rin k.
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skumraskaffärerna på energiver·
ken tycks fortsätta. Nu har man
tecknat kontrakt med direktören
Holmqvist, numera vid AseaStal, om nya
borrningar för
geotermiprojekt et. Genom att välja Holmqvists företag i stället
för en konkurrent lyckas Bror
Arvidsson (m) & co spendera
ett par miljoner extra. Ar det

månne ett sätt att skaffa argu.
ment inför jitllmäktiges helwndling d en J3 juni av Ebba Lytt·
kens (fp) motion om att lägga ut
kommunal verksamhet på privat
entreprenad? Bort m ed mode.
skötseln av den
raterna från
offentliga sektorn innan de har
kört den alldeles i hotten!

VECKAN S REDAKTION :
Sonia Bergström, Lars Nilsson och

Lars Svensson.

KONTAKTREDAKTÖR
NÄSTA VB (vå rens sista) :
Lars N i l ss on 14. 96 14

