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TV -motståndare 
gör TV 

\..__,undakanalen, den lokala för
söksverksamheten med kabel
""'\', låter inför valet partierna 

"----' fullmäktige spela in varsitt 
presentationsprogram. Pro
<n:ammen ska sändas med ett par 

priser under valrörelsens sista 
~ekor. 

Även Vpk, som är negativt 
Il den lokala verksamheten, har 

'--accepterat att göra ett program. 
-Ja, men vi tänker i prO-g!'atn· 

met berätta vad vi tycker om k<!: 
belteve. Att vi är emot alla kom
munala anslag till verksamheten 
och att de som är anställda i den 
borde få ett hederligt arbete i 
stället, säger Gunnar Sandin som 
medverkat i Vpks förberedelser. 

Legitimation? 
Inspelningarna börjar redan före 
midsommar men fullbordas i au
gusti. Det blir tagningar både i 
studio och ute på stan. 

- Men finns det ändå inte en 
risk för att Vpk Lund med sin 
medverkan hjälper till att legiti
mera verksamheten? 

- Man kan resonera som Wil-
1m Booth , frälsningsarmens 

.,rundare, som ville slå djävulen 
med hans egna melodier. Men det 
•;gger något i resonemanget om le-

'----' ,timation, och jag tror och hop
pas inte att det blir någon vana 
hos Vpk Lund att syssla med ka
·,elteve. 

.___.., - Kommer ni att nå många 
tittare? 

- Det tror jag verkligen inte! 
'ätet byggs tyvärr ut fortlöpan

'--<le men når bara en minoritet av 
hushållen. Och även de som kan 
se lundakanalen föredrar väl i re-

gel riktiga program. Man tittar 
inte på en korpmatch om ett par 
allsvenska lag möts på planen in
till. Fast helst bör ju folk inte se 
på TV alls. 

Inbyggd feghet 
Det fäi gå trögt med projektet. 
Flera partier som normalt är po
sitiva till TV har ännu inte pre
senterat sina synopsis, trots på
tryckningar. 

- Det är naturligtvis ett utslag 
av deras vanliga tröghet och oför
måga. Alla har dock lovat att 
medverka och kommer väl att 
göra det i en eller annan form. 

-Hur blir då Vpks program? 
- Eftersom vi räknar med att i 

p~incip ingen tittar på det vill vi 
göra ett lite ovanligt program, där 
yi kan ha lite roligt under inspel
ningen och lära oss något av arbe
tet. Men det har visat sej att det 
fmns rätt bestämda gränser för 
hur roligt man får ha. 

-Menar du att ni har censu
rerats? 

- Vi är i alla fall utsatta för 
kvalificerad självcensur. Massme
dieteoretikern Denis McQuail har 
talat om teve som ett medium 
med inbyggd myndighetskontroll, 
konformism och feghet. Den satir 
som är ett normalt inslag i den 
valrörelse som förs i tryck och på 
affischer är i princip förbjuden 
på teve. Det ska vara "informa
tion". 

- Men om man nu ändå vill 
se Vpk Lunds TV-program, hur 
gi;ir man då? 

- VB kommer väl att med
dela när programmet sänds. Och 
vi överväger att ta en videokopia 
för internt bruk, avslutar Gunnar 
Sand in. 

ll:e årg 
Lösnummerpris 2:00 

Individen eller 
• • principen 

Vid biblioteksnämndens samman
träde i onsdags hade man att ta 
ställning till en tvi s t mellan b ib
lioteksförvaltningen och en lån
tagare. Tvisten gällde två böcker, 
som enligt förvaltningen inte har 
lämnats tillbaka. 

Enligt lånereglerna så har för
valtningen formellt rätt att 
avstänga en försumlig låntagare, 
och det har man också gjort. Dess
utom har man drivit ärendet till · 
inkasso. Låntagem hävdar att hon 
har lämnat tillbaka böckerna och 
kräver sin rätt gentemot förvalt
ningen. 

Majoriteten (alla utom vpk) 
menade på mötet att tjänste
märmen på biblioteket gjort 
alldeles rätt. Man menade också 
att biblioteket skall vidmakthålla 

ersättningsanspråken och 
avstängningen. 

Mot detta beslut reserverade 
sig vpk:s representant, Mariarme 
Sonnby. Hon yrkade på att 
låntagaren omedelbart återges sin 
lånerätt, samt att man avskriver 
inkasso ärendet . 
- Ä ven om förvaltningen har 
rätt, vilket man i det här fallet 
nog har, går det inte att bevisa att 
låntagaren inte har lämnat igen de 
aktuella böckerna. 
- Det rör sig i det här fallet inte 
om upprepat slarv, utan är en en
staka förseelse. I ett sådant fall 
bör reglerna tolkas generöst. 
- Rättsäkerheten får inte även
tyras för att driva in ersättning 
för några enstaka böcker. 

Vad vilja 
socialdemokraterna? 
I tidigare VB har vi berättat om 
namninsamlingskampanjen mot 
Å&R:s utsläpp. Kampanjen drivs 
av V pk Klostergården, men på ett 
tidigt stadium tillfrågades SAP
Söder om de inte ville vara med 
och driva namninsamlingen . 

Socialdemokraterna verkade 
vara positiva men skulle först tala 
med den lokala partiledningen . 
Sedan hördes inget. 

Vpk Klostergården inbjöd så 

SAP till ett möte nu i veckan för 
att diskutera kampanjens fortsätt
ning. I god tid skickades inbjudan. 
Ingen från SAP kom till mötet. 

Två (minst) förklaringar är 
möjliga: 

SAP Söder får inte beblanda 
sig med kommunister , ens i direk
ta aktioner, 

SAP i Lund anser inte att 
frågan om utsläppen är intressant. 
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Milj ö skandaler 
i Lund 

Nu har det hänt igen' Ännu en 
miljöskandal i Lund! ... 

l höstas upptäckte milJO- och 
hälsoskyddsnämnden att Lund 
hade en av Sveriges sämst fun
gerande sopförbränningsanlägg
ningar. U n der flera ar har energi
verkens anläggning vid Torna
vägen "producerat" mängder med 
klorider (bildar saltsyra med mol
nens regndroppar), metaller och 
kväveoxider utan all ansvariga 
myndigheter lagt fingrarna emel
lan. Eftersom förbrännmgstem
peraturen inte är tillräckligt hog 
och driften sker diskontmuerhgt 
finns det starka misstankar om di 
oxin utsläpp . Nämnden förkastade 
lyckligtvis miljö- och hälso~kydds
fcirvaltninaens förslag om tortsatt 
avfallsförbränning och biföll V pk:. s 
avslagsyrkande. Länsstyrelsen. ar 
den avgörande instansen och aven 
den gick på var linj e. Senast den 
1/5 1986 ska lundaborna säkert 
slippa se svart giftig rok tran skor
stenen p a Torna vägen . .... 

En annan färsk miljoskandal 
är den bro5chyr om bilavgaser 
som VB:; läsare fatt se delar av . 
Sa smaningom ska bilavgasbro
schyren distribueras till alla hus
hall i Lund. Det märkligaste ar 
att den riktar sig till de som av 
miljö och/eller ekonomiska .skäl 
av star fr an bilinnehav. A t t aven 
miljöpartiet valde att stödja bro
schyrens uppmarungar om anpass
ning till befintliga avgasmangeler 
(i stället för att aktivt mmska 
dem) är chockerande daligt . 

Förra veckan blev Gambros ut
släpp en löpsedelsnyhet . Ann u ett 
bevis för myndigheternas und
fallenhet och brist pa prioritering. 
Vid det här laget finns det .god 
kunskap om julbordens kvalitet, 
storleken pa för;öksdjurens burar 
och badvattenkvaliteten (aven 
vintertid). Men vad gäller kom
munem större arbetsplatser ar 
miljökontrollen avsevärt generösa
re. Och det är tydligen ofta sa att 
inte ens det som kommer til myn
di~hctcrnas kännedom föranleder 
nagon atgard' l minst t va. ar har 
bade länsstyrelsen och milJO- och 
hälsoskyddsförvaltningen vetat 
om Gambros utsläpp av den (klart 
dokumenterat) mutagena e tylen
oxiden Lilan att göra nagot'!! 

l:lor"arna med miljö- och 
hälsosk),dd5~ärnndens ordförande 
Olof Lindgren (fp) i spet sen , har 
uppenbart- en naiv tilltro till att 
den privata företagsamheten mt~ 
asamkar nagra skador for milJO 
eller människor. Vpk-Lund menar 
att det inte finm nagra som helst 
bcvi> för att dc privata faretagar
na vi>at e tt sadant samhällsa nsvar. 
Tvärtom bör man pagodagrunder 
ha en stä ndig mis'>tänksamhet 
gentemot företagens miljöhänsyn_. 

\[ cd tanke pa att Lund ar 
miljopartiets starkaste _fäste är det 
ytterst anmärkrungsvart att de 
uröna inte har hjälpt till att av
~löja ens dc lokala milj öförstörar
na. /Ilen vägrar mp g 111>C att det 
kapitali>ti,ka '>)'\temet bygger _ra 
rovdrift, rc>ur >s lösen och milJo-

Politisk pajkastning 
MYTEN OM 
sTUDENTFODER ÄR 
KROSSAD 

En kväll härförleden då syrenerna 
stod i full blom och studentsång
erna åter ljöd genom luften gav 
jag mig iväg på möte i tids!cnfts
föreningen. Med tanke pa den 
ljumma försommarkvallen och 
den stundande fotbollsmat~hen 
var det ganska välbesökt. Nar VI 
klarat av de inledande formella 
punkterna pa dagordningen visade 
det si" dessutom att det mte bara 
var "stud en t festligheterna som 
ateruppstått i sommaryran utan 
även den politiska debattlystna
den - slagfältsandan kanske ~an 
skulle kalla det, för i manga 
stycken paminde diskussionen 
mer om en batalj av nagot slag .. 

Politologen öppnade - hte 
försiktigt för ovanlighetens skull. 
"Det tycks som om Yl redan har 
sett toppen på högervågen" franl
kastade han". En viJ denna tid
punkt inte sa kontroversiell stånd
punkt. 

Ekonomen höll med. "Social
demokraternas ekonomiska 
politik har ju faktiskt varit riktigt 
framgangsrik , mternat1o~ellt 
set r'. sade han och syftade da p a 
diverse siffror som BNP , budget
underskott och arbetslöshet. 

:V1cn da ;prat! det plötsligt till 
brevid mig. Det var en av SOCIO
logerna (det finns ganska manga 
sädana i var föreni ng) som reage
rade. "Det där är en myt" sa han. 
" Reallonerna i Sverige har sjun
kit mer än i omvärlden och arbets
lösheten är egentligen inte lägre 
än i andra länder, det är bara dc 
friserade siffrorna som är det." 
" Pyttsan" sa politilogen som 
aenast tyckte sig kanna Igen ett 
~lvarliat fel i sociologens världs
bild. o"ch gick till anfall. " Om alla 
alltid skulle stanna pa samma ar
bete som dc alltid haft utan at t 
naaonsin omskola sig da skulle 
pr~duktivkrafterna inte utvecklas 

1 
1 förra VB: s artikel om luftföro
reningar hade det fa llit bort nagra 
rader. slutet pa stycke t under 
rubriken Män niska ska lyda : 
Vuxna hjärnor har en skydd;,
mekanism mot upplagnng av bly· 
Barn saknar denna skydd<,mekan
ism och tar vid samma exponcnng 
som de vuxna upp 5-6 ggr mer bly 
i hjärnan. 

förstöring, sa hj älperd et inte hur 
manga ganger dc nan1 ner ordet 
ekologi. 

Miljöhoten har i dag en sada~ 
dimension att det krävs omfattan
dc och radikala samhäl ls!o rand: 
ringar. Därför bör miljovanner I 
första hand röstapa V pk! 

utan vi skulle fa det som i Sovjet" 
skrämdes han . " Just sa konserva
tivt tänker alla förstockade 
kommunister". Ett fynd igt gre.pp 
maste jag säga - men nagra poang 
gav det inte för hans attack utios
te en allmän anfallslusta . Angrep
pen haglade plötsligt genom 
Juften. Helhetsperspektivens tid 
verkade mycket avlägsen. Ekono
men höll sig till de s.k. ekono
miska aspekterna, statsve taren till 
de statliga o.s.v . 

Eftersom de flesta kände 
varandra sedan länge ansag sig 
ingen behöva lyssna särsklit noga 
pa nagon annan. Hade man val 
klassificerat argumenten var det 
bara att köra - grgvt artilleri mot 
allt som luktade idealism, en rak 
höger mot eko.nomismen och 
föraktfulla skjUtJarnsbllckar 111ot 
varje reformistisk tendens . Etter 
en stund gick det sa vilt till att en 
ansvarskännande medlem sag till 
att talarordning upprättades. Dar.
vid blev debatten nagot mera sta
dact men skotten fortsatte vina. 

Klockan gick och morkret 
fall. Sedan filo sofen , ;om suttit 
tyst och avvaktat en stund, dra
uit sitt st ra till stacken 1 egenskap 
~v just filosof och skis;crat upp 
för nagra av oss hur VI cge ntl!~en 
tänkte, fast vi inte haJe en amng 
om det, och talat om for oss hur 
fel det var - idealisti,kt ! - drogs 
ett streck i debatten. 

Fotboll\matchen >ku lle stra-.; 
börja sa motet ma>te avslutas. For 
även om det varit en uppfriskande 
debatt, sasom vä lkända uppvärm
ningsövningar kan vara, sa var den 
aldrig sa spännande som en lot
bollsmatch där mgentmg ar lor
utsäabart och vad som helst kan 
häntla. 

Kalinka !lort 

Visserligen är storJondons duktige 
ledare Livingstone bara en blek 
kopia jämfört med Lunds Rolf 
Nilson, men vad har Lund som ar 
äkta lundensiskt. Gunnar Sandm 
är ju fran Värmland. Kom mte 
draaandes med universitetet eller 
doi~kyrkan, det är ju bara import. 

J ag trodde länge att Lund~
oårds studentfoder var det enda 
~nt lundensiska. För att vara 
exakt, ända tills den 20 mars 
1979. Da ser jag i ett litet choco
Jaterie i Paris' 17 :c arrondismen t 
ett fät av Studcntfoder. . . 

Eftersom existcn tJalismen 
kom fran Paris till Lund, eftersom 
althusserianismen kom fran Paris 
över Kirseberg till Lund och mte 
tvärt om och eftersom den nya • 
filosofin gjort en liknande resa, 
även om Malmö naturligtYls var 
oskyldigt i detta fall, drog jag den 
provisoriska slutsatsen att studen t
fodret ocksa färdats den vagcn. \,.,_.,/ 
J ag har dock inte yppat mma 
misstankar för nagon. Det sku lle 
kunna bli ett sva rt slag mot manga 
gamla lundabor' sjä lvkäm.la. ... . 

Niir jag hinomdagcn g1ck torb1 
Newmans C110colates pa Argyll 
Strect i London och upptäcker ett V 
lika stort fat med Studcnttodcr 
fiir'>tar jag att dc inte en'> är pans-
iska. De t är helt enkelt ~n mter
nationell produkt.lika fos t~rland s-
lös som plastfolk. 

Den londomka varianten sak
nade dock det lilla vackert röda 
och kanderade körsb~net. mendet 
är ;,äk~rt bara ~n tillfallig et tcr
>:ift at Thatcheri>men. 
" K C Ral'il/lola . J\1 3 

Välkom11a till 
Höstfesten 
föreningar och organisationer. J år går H östfesten i V eckob la
dets och Vpk 's regi av stapeln helgen den 7-8 septembei. Som 
vanligt inbjuder vi da alla organisationer och forenmg~r fran 
socialdemokratin och vänsterut att presentera sm verksamhet 
p a Höstfesten. . 

Istället för att, som vi brukar , sända brev tlll var _och en av 
er så får ni inbjudan pa det här sättet i stället. Vad galler orga
nisationernas medverkan blir det som vanligt. VaiJe orgamsa
tion får ha bokbord, utställningar , m.m., men Ingen ambule
rande försäljning eller lotteri. 

Om ni undrar över n ågot så går det bra att kontakta Lars 
Borgström tel. 13 19 75. VÄLKOMNA 1 

Veckabiadet och Vpk 



Kungsmarken 
Sign. Lucifer har ägnat mycken 
tankemöda åt Miljöpartiet - de 
grönas agerande på majfullmäkti
ge. Tagen och beklämd blev han 
när vi inte stödde VPK-motionen 
"K ungsmarken åt folket". Tre 
olika förklaringsmodeller presen
teras den ena tokigare än den 
andra. Detta är hårklyveri! Inte 
behöver man gräva så dj upt i 
säcken för att hitta ideologiska 
skillnader mellan mp och vpk! 

Låt mig upprepa min förkla
ring från fullmäktigemötet: 
Stan äger alltsa marken. Kontrak 
tet med golfklubben går ut år 
2004. Kommunens möjligheter 
att tvinga fram en flyttning ti
digare är diskutabla. Om det gar 
kommer vi troligen att få punga 
ut med l O milj oner kr sam t 
•uarkkostnaderna! Alltså finns det 

11 att pröva andra lösningar 
\..,.dr st . 

En skötselplan haJler pa att 
~-stställas för omnidet. I den 

ms vandringsspar för allmän
'Jleten redovisade. Det ska ll ga att 

ströva pa dessa utan risk att bli 
~iffad av kringflygande golf

'llar. Dessutom skall nya sky l
tar för besökande icke-golfare 
'ättas upp. fritidsnämnden bör 

\k'a jobba för att lundaborna 
\.....crkligen far reda pa detta "nya" 

'trövomradc . 
Under en femarsperiod kan 

man se hur detta fun~erar. Golf
klubben far ett tryck- pa sig att 
lämna plats at allmänheten, 
golfarna far nog maka pa -,ig lite 
för att alla -,kall fa plats. Sk ulle 
det trots allt inte bli ett verkligt 
\trövomrade, da far man utreda 
fragan om en flyttning av golf
banan. \ len vad är vihen med att 
börja utreda redan idag, innan 
man har sett etlekten av '>kötsel
planen? Utredningar finn'> det 
redan alltför manga av i byra
kratin1 

1. 
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Vpk har nogsamt undvikit att 
utta la sig om varthän golfbanan 
-,kulle !lyttas. Det är förstaeligt. 
Det kriivs nämligen omkr JOO ha, 
och det iir inte lätt att hitta en 
>adan areal som ligger och skrä
par i kommunen. 

Själv är jag ingen go lfa re . 
Tvärtom skulle man kunna säga. 
Men na!!ot i den hä r vpk-motio
nen luktar unket: Golf är en 
överk lassport och ska ll utrotas' 
\lan gör sig t.o.m . löjlig över 
spelet som sadant. Att ga och 
sia pa en lill::n bo ll kan väl inte 
vara nagot ! 

J ag för m in del ser ingen 
sk illnad me llan fotbo ll , tenn is, 
go lf eller andra bollsporter som 
spel be traktade. Men ings lösa 
(alt . meningsfyllda) är de nog 
samtliga. Men visst är golf i viss 
man fort farande en överklass
sport. Jag tror bara inte att 

vpk's medicin är den rätta. För
visning till avlägsna exklusiva 
områden ( som naturligtvis bara 
kan nås per Volvo 7 60 eller SAAB 
Turbo) understryker bara elitis
men. Nej , verkligt radikalt i detta 
fall maste vara at t blanda rejält 
i kompotten : släpp in lundabor
na på golfbanan och i serveringen. 
Låt olika grupper samutnyttja 
om rådet, liksom frottera sig med 
varandra och därmed ta udden 
av den "splendid i olation" som 
rader idag. 

Och som sagt - skulle det inte 
fungera trots ihärdiga försök, då 
kommer också Miljöpartiet de 
gröna att agera för en flyttning! 

Andre de R ichelieu (m p) 

Svar 
från 
Lucifer 
A d R\ text borde kanske lämnas 
okommenterad - den talar för 
sig själv. Här är den främste lokale 
talesmannen för ett radikalt parti, 
med ambitionen att föra in en ny 
dimension i politiken och att 
kompromisslöst kämpa mot etab
lerade miljöfientliga intressen och 
sa slutar det med bättre skylt
ning p a Kungsmarken_. 

Min syn pa golf ar densamma 
som pa fotboll, hästpolo , varpa 
och is hockey. Det är den resan
des ensak att i utövandet och 
askadandet finna trevligt tids
fördriv, eviga värden eller god 
motion. Men vissa synpunkter har 
jag. - t.ex. är jag mot satsningen 
pa ishockey i den här regiOnen 
med tanke pa radande klimat. 
Det '>0111 utmärker golf är dess 
inneboende imperialism, dess 
enorma krav pa ytor. Det ter sig 
för mig utmanande att på den lilla 
Falsterbohalvön i det befolknings
täta Sydvästskane så upptas 
marken av tre olika golfbanor. 
Och det ~ir en förolämp ning mot 
oss som bor i Lund att det mest 
naturli"a uttlyktsmalet är ocku
perat a"v golfspelare och att Miljö
partiet i Lund tycker att det ar 
bra. 

Lösningar, tja, jag kan se flera. 
Ja<> är mycket för smaskalighet, 
i ~indre ~kala ( sk minigolf) tror 
jag at t manga skulle finna golfen 
acceptabel. Varför inte en banapa 
M.artcnstorget, framför Dom us -
det uällcr att vara fantasifull och 
oko~vent i onell i politiken ' 

J stor skala är det tveksamt om 
golf kan rymmas i kommu nen -
det skulle i sa fall vara på dc 
!lacka potatisfiilten ute vid 
Sand by mosse. Det är f<ilt som 
borde kunna ge sina brukare 
bättre bärgning. 

/.ucifer 

... ' t-- ...... 

Bilaccisen 
VPK har ater vunnit en parlamen
tarisk "seger". Man har halverat 
bilaccisen. 

Ställd inför en skansk fraga 
hur detta rimmar med partiets 
trafikpolitik, lär en av dess 
riksdagsveteraner ha sagt något 
om att barnfamiljerna (som ju 
V pk försvarar) "behöver bilen". 

Som försök att ställa in sig hos 
en viktig marginalväljargrupp, av 
ett parti i desperat behov av 
röster för att klara fyraprocent
spärren, kan uppgörelsen och ar
gumenten godkännas. Annars 
inte. 

Gunnar Sandin 

DUBBEL TUNGA 

Järnvägssparet öster om Dalby 
bör bevaras inför framtida upp
rustning , ansag trafiknämnden i 
ett yttrande. I nämnden sitter bl a 
Sten N orin (s). 

Samme Norin sa några veckor 
senare, som SkD uppmärksammat, 
i länstrafikbolagets styrelse, att 
Lund inte hade något emot att 
sparet revs upp. 

Tills Sten Noringer en tillfreds
stiillande förklaring uppmanar vi 
alla läsare: Lita aldrig på en social
demokrat när det gäller trafikpoli
tik' 
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ljugarbänken 
Valrörelsen blir ovanligt hård i 
år och ställer krav på kondi
tionen. VB frågar: Hur laddar ni 
upp i n för valet? 

Lennart Ryde (m) 
Jag kör med isometrisk träning. 
Varje morgon går j ag ut på trap 
pan, t ittar bort mot Kulturmeje
riet och knyter näven hårt i byx
fickan. 

Ni Is Arne Andersson (c) 
Har tyvärr varit oanträffbar för 
intervju . Enligt obekräftad LJpp
gift är han till vete ri nären med 
sin sjuka ko Dagmar. 

Ebba Lyttkens (fp) 
Eftersom jag har fler kommuna
la uppdrag än någon annan får 
jag nog med motion av a1:t 
springa mellan alla sammantra
den. 

Kjell Dahlström (mp) 
Varje morgon kör jag ut till 
Kungsmarken och går en snabb 
runda på golfbanan . En fin sport 
som jag verkligen ha r omprövat . 

n 
Larry Andow (s) 

En liten hemlighet: varje mor
gon smyger jag in i kommunsty
relsens rum och övar mej på att 
lyfta ordförandeklubban. 

Teknisk förklaring: Efter miljö
partiets senaste stäl in i ngstagan 
de om golfbanan har vi ändrat 
deras position på den klassiska 
höger - vänsterskalan. 

Postadress. . . . . . 

KYRKAN 

Kyrkan har som ni kanske sett 
stoppat utbyggnaden av parke
ringen vid Klostergården genom 
att vägra upplåta sin mark. .. 

Drivande bakom beslutet !ar 
ha varit Per-Håkan Ohlsson (m) 
som förutom att han är kommun
fullmäktiges ordförande även är 
kykopolitiker . Mycket har med all 
rätt sagts om den~e Ohlsson 1 VB~ 
spalter .. För en gangs skull Vlll Yl 
berömma honom. Vi kan även på
minna om att han en gång stödde 
vpks opposition mot de förfulan
de p-platserna framför stations
huset. 

Detta ser vi som ett fln t utslag 
av Per-Håkan Ohlssons kulturkon
servatism. Det är som bekant en 
ideologi på utdöende. I Lunds 
kommunfullmäktige lär den inte 
ha många representanter kvar när 
Ohlsson slutar. 

K vinno
patrullen i 
sommar 
VPK Skånes kvinnapatrull tar 
inte sommarlov utan kommer 
att syssla med följande: 
-Lördag den 15 juni kommer 
patrullen till Mårtenstorget 
Lund kl 10-12. 

Lena Ohlsson, central kvin
napolitisk funtionär är också 
där. 
-Arbetsmöte 24 juni kl 19 på 
Sigtunagatan 12 i Ma!mö. 
-Sångmöte 25 juru .kl 1?.30 
hos Iris Nilsson, VliYelvmds
vägen 4E i Lund telll 85 91. .. 
-Lördag 29 juni är det da~s for 
Ystad att få besök av kYlnno-
patrullen. . 
-Kvinnoläger 3-4 august1. . 
Förberedelser för höstens kYln
nopatrull och övriga valaktivi
teter. 

Plats: Klamby, 5 km NO 
Sjöbo. . • .. 

Logi gratls. Nagra sangplatser 
fmns och gott om tältplats. 

Kontaktkvinnor: 
IngelaNordström 040/92 83 28 
Iris Nilsson 046/ 11 85 91 

Är du kvinna, tycker du 
att det är viktigt att kvinno· 
frågor förs fram och vill d u at~ 
det ska gå bra för VPK i valet, ~ 
så fall, tveka inte, kom med l 
vårt roliga arbete. . 

Vi blir så glada om Du rmger 
och säger att Du vill vara med. 

VPKLund 
• 
1 sommar 
Liten påminnelse om vad som 
händer i partiet under sommaren. 

Ombudskvinnan har semester från 
och med måndagen den 24/6 till 
och med söndagen den 4/8. Ur 
det blir med Pär Egevads tjänst är 
ännu inte klart men någon form 
av bevakning/öppethållande på 
partilokalen kan förväntas om än 
sporadiskt. 

Eftersom vi har val i höst kom 
mer mycket arbete bedrivas på 
partilokalen. Under juli månad be
höver vi tillverka affischbockar 
samt affischer. De som är intres
serade av detta ombeds kontakta 
Mats och Lena Bohgard (046-
12 90 62) eller Anders Em ilsson 
(046-12 87 09). Den sistnämnde 
sitter även i valkommitten. 

Vi måste också börja förbe
reda istoppnings och utdelnings
arbetet. Det innebär att valarbets
utrymmen kommer att ställas 
iordning på lokalen. Detta arbete 
håller Pär Egevad i. Redan nu har 
en " bekvämare" arbetsplats in
retts på vinden. Istoppningsarbete 
skall påbörjas l:ste augusti då ma
terial från partiet centralt och val
sedlar m m beräknas anlända. 

Den 9/8 har vi fest på lokalen 
för de som deltar i eller kommer 
att delta i istoppsarbetet. Festen 
går under parollen: Vi grillar ett 
borgarsvin eller Här äter vi val
fläsk. 

Valstugan kommer att öppnas 
måndagen den 5/8. Vi har tillgång 
till den från och med l: s te augusti 
men några dagars iordningställande 
behövs. 

Vi ville påminna alla medlem
mar om att de snarast bör sända 
in anmälningsblanketten för val
arbete oavsett om de kan eller 
inte kan arbeta med valet. Att vi 
behöver blanketten beror på att vi 
vill underlätta för de mobiliserings
ansvariga när de skall "j aga" folk 
till olika uppgifter. 

Ni som inte är medlemmar 
men gärna vill hjälpa till, ring eller 
skriv eller kom in till oss på parti
lokalen och tala om vad ni kan 
göra. Det finns ingen anledning 
att gå helt och hållet sysslolös i 
sommar eller ha tråkigt, vi kan er
bjuda mängder av mer eller mind
re intressanta arbetsuppgifter och 
hjälpa till att slå hål på dödtiden . 

För att få information om 
aktuellt valarbete finns en anslags
tavla på KU:s gamla rum. Kom 
gärna in och titta på den då och 
då. 

POSTTIDNING 

ETTHUNDRAPERsONER 
inklusive barn och spenabarn, har 
nu anmält sig till Blåsarlägret i 
Åhus den 22-29.6 . Fler är väl
komna. Kontakta Gunnar Sandin 
på tell3 58 99. 

KÖP ARSBOKEN 
Du som ännu inte har köpt V pk \,_.,l 

Lunds årsbok 1985 , "Lund sett 
från vänster" får nu en sista chans 
innan VB stänger för sommaren. 
Trots allt kan det bli regn och till-.__; 
fålle till läsning. Köp nu genom 
att skicka in den bifogade pg
lappen! 
30:- hem i brevlådan eller 25 :- \,___./ 
om du kommer ner till Vpk
lokalen och köper ditt ex. 
(Har pg-lappen trillat ur är pg
numret 17459-9, Veckobladet).'-" 

Vpk Lunds styrelse och kommu
nalpolitiks grupp diskuterar och 
beslutar om det kommunalpo
litiska handlingsprogrammet. 
Den 17 juni kl 19.30 på parti
lokalen. 

Kom gärna och delta i diskus-
sionen. 

~.---ICH-08-!-..I.A_D_ET _ __, 
..._; 

Detta VB, det sista före som-"'-"' 
maren, gjordes av Lars Borgström 
och Lars Nilsson. 

Nästa VB kommer redan den 16 
augusti med presstopp den 14. 
augusti. Kontaktredaktör är 
Finn Hagberg tel12 90 98 

Trevlig sommar önskar VB-red . 


