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Spara och slösa

Giftig resa

"Varken höger eller vänster, men
rakt fram!", är en av miljöpartiets
valslogans. Parollen möter oss på
affischtavlor och i mps tidning
Lundavis som vi fått i brevlådorna.
"De etablerade politikerna förstär
inte att vi tar ställning i sakfrågor,
och inte röstar efter blockgränserna".
Den drivna politiken ger inte
intryck av ett parti med några
gemensamma värderingar, utan en
samling individer med intresse av
olika sakfrågor, samlade under en
gemensam beteckning . Sakfrågor
finns det också gott om i miljöpartiets kommunala handlingsprogram, närmare bestämt 150
stycken. Analysen och underbyggnaden till de 150 kraven tar inte
stor plats i programmet.

Utsläppen i luften och deras konsekvenser var temat för den
miljöutflykt som Vpk Lund ordnad e i lördags. Efter en snabbtur
till de viktigaste ned smutsande industrierna i stan körde bussen
ut till Frueräften dä r skador på bok och andra lövträd demonstrerades.
Med i bussen fanns bl a Vpks vice part iledare Viola Claesson.
Hon hade tidigare på dagen talat miljöpolitik p å Botulfplatsen
och Mårtenstorget tillsammans med lokalavpk-are med kunskap
och engagemang i frågan.

det och byggandet, precis som
vpk, och för ett förenklat byggande. Tomter bör upplatas med
tomträtt i innerstaden. Småindustrier bör understödjas och jordbruken ska också bli småskaljga.
Biltrafiken vill man minska
och i stället satsa på billig och bra
kollektivtrafik samt bygga järnväg
fran Lund till de östra kommundelarna.
En grundsyn i den sociala
politiken är att medmänniskor ska
känna ansvar för varandra t ex i
bostadsomradena. Man hoppas

De har råd

Miljöpolitik
I våras lade partiet till "de gröna"
efter sin partibeteckning. Var det
månne för att "miljöpartiet" kändes betungande. Man hade ju förväntat sig att partiet skulle driva
en aktiv miljöpolitik, men därav
har vi sett intet. Mp har in t~ tagit
upp nagra miljöfrågor i kommunalpolitiken.
Nu när Mp blivit "etablerade"
tycker jag man kunnat kräva lite
mer av deras program.
Jag vill inte säga att mps program är helt uselt, mänga av kraven är bra och drivs redan av vpk .
Mycket nytt är det förstås inte
och alla 150 punkterna kan inte
behandlas här, men nagra kan vi
titta pä:

Kolonier
Mp kräver mer plats till kolonilotter och vill begränsa tillväxten
av centralorten. Mp vill spara pa
den goda jorden runt Lund och i
stället använda den mark som
finns, t ex den mark som frigörs
av det minskade behovet pa utrymme till bilar. (Bostäder p a
Norra Ringen?) . Samtidigt som
centralorten inte får växa på den
goda jorden vill man arbeta för
ökat byggande i de östra kommundelarna . Är jorden sa. mycket
sämre där?
Mp är mot spekulation i boen-

Tiden togs väl till vara. Redan när
bussen svängde nerför Bankgatan
berättade Bod il Hansson att ingeno;tans i Lund kommer det så många
klagomål från de boende över trafiken. Det kan nämnas att det nu
aktuella förslaget till trafiksystem
i stadskärnan innebär ökad busstrafik just i Bankgatan.

också kunna minska de sociala
kostnaderna på detta sätt. Äldre
ska ges möjlighet att anlita'> som
barnpassare m m

skoldaghem åt alla
Inom skolans omrade vill man bl a
att skolträdgardar ska anläggas,
och att skoldaghem ska finnas for
alla elever efter behov. Sex timmars arbetsdag tas också upp. Alla
kommunalanställda ska få möjlighet att arbeta sex timmar, med
löneavdrag. \filjöpartiet verkar
okunnigt om att manga manni:
skor idag har svart att klara s1g pa
sina inkomster. Kortare arbetsdag
är en, anser ocksil vpk, kvalitativ
förbättring. Få har råd med detta
idag med reducerad lön. Miljöpartiet vill att fullmäktige beslutar
om könskvotering i olika kommunalpolitiska församlingar. och att
ingen ska få ha mer än tre kommunala uppdrag. Detta borde partierna själva kunna se till (vpk
kan) för övrigt handlar det om att
fortsättning sid 4

På färden förbi Tetra Pak, Åkerlund & Rausing och Gambro berättades om deras utsläpp av lösnmgsmedel, om de kringboendes
protester och Vpk• olika initiativ till åtgärder. DL jr välmående
företag (ja, även Gambro om man
får tro börsanalytikerna) som borde h råd att omedelbart vidta
nödvandiga atgärder. Och som
Karin Svensson-Smith papekade
finns det ingen större anledning
för politikerna att vika för det
sysselsättningsargument som brukar föras fram·
Bara två större svenska företag har hittills tvingats till nedläggning just på grund av miljökraven:
Lomma Eternit och BT Kemi!

Progressiv nämnd
På vägen genom Väster fan ns det
anlednmg att tala om Västra
Ringen och Vpks motstand mot
det projektet - även om det kanske är lite enkelt att hävda att de
nuvarande problemen främst gäller den tunga trafiken till industierna . Sen kom åter en skorsten
med farliga utsläpp lasl\fettets
värmecentral där bl a plastförbränningen leder till att allsköns
otyg släpps ut.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har agerat positivt i den fra,gan, liksom nfu det gäller A&R.
Karin vittnade om ett gott samförstånd mellan vpk, s och mp i
den nämnden. Med pa turen var

också socialde.mokraten Sonj a
Brage samt miljopar listern a Fwna
Björling och Michael Moon.

stressade träd
De senare fick i Frueräften en re pe tition av vad de få t t veta på
miljöp artiets motsvara nde exkursion veckan innan. Ekologen
Bengt Nihlgård hade en effektiv
och instruktiv förevisning av skogsdö dens (i detta fall frä mst bok)
olika stadier. In te minst t og han
upp samspelet mellan marktillstånd (ett pH-prov i en glänta gav
ett överraskande lågt, d vs d åligt
värde) och atmosfärpåverkan,
främst genom överdoser av ozon .
Många äldre och fritt st ående
träd var räddningslöst förlorade .
De yngre i slutna bestånd har bättre
prognos, förutsatt att luften blir
Men en eventuell
bättre.
tillfriskningsprocess kommer att
gå långsamt eftersom fe nomenen
och sk adorna är komplexa. Det är
vege tationens, inte bara trädens,
allmäntillstånd som d rabbas. I
samm anhanget
pekade
Bengt
Nihlgård på detta som en högst
trolig förklaring till alm sjukans
ödestigra konsekvenser. stressade
träd blir lättare offer.

Imponerande
Det var en blandad skara d eltagare som uppskattade både före visningen och det vackra sensommarvädre t. Ett bestående intryck
bör ha varit att miljöfrågorna är
ett av de ämnen där Vpk i Lund
rent sakligt står starkast. Kunnigheten hos partiets represe ntanter
i miljönämnder och fullmäktige är
imponerande .
- Men för st när man som vi
inser maktfrågorna kan man driva
en rik tigt bra miljöpolitik , und erströk Viola Claesson .

Välkommen till HÖSTFESTEN
FOLKETS PARK 7 8 sept

Gr

Farligt? Nej då inte alls!
I våras kom det fram att Gambro
under två års tid släppt ut etenoxid frän sin Lundafabrik. Etenoxid är mycket reaktivt, tas lätt
upp genom huden och är cancerframkallande.
På andra platser i Sverige är
mängden tillåtna utsläpp satt till
noll. Det anmärkningsvärda är att
miljö- och hälsoskyddsförvaltningens chef och tjänstemän känt
till dessa utsläpp utan att göra
någonting åt dem.
I dagarna har dessutom länsstyrelsen låtit meddela att u !släppet är ofarligt. Ett senkommet
försök att rättfärdiga sin inaktivitet.
I båda dessa fall har myndigheterna åsidosatt sin roll som
övervakare av
miljöfarlig verksamhet. Uttalande i stil med
" ... helt ofarligt ... " etc har ingen
tilltro hos allmänheten och visar
snarast på en skrämmande nonchalans från i detta fall länsstyrelsen.
Tyvärr har andra miljövårdande myndigheter som t ex Naturvårdsverket allt för ofta fungerat
som medlare eller beskyddare av
miljöfarlig produktion istället för
att enbart agera för miljöns och
och människornas bästa.
Vpk har ställt frågor och
kommit med förslag med anledning av Gambros utsläpp, på
riksplanet var Vpk emot att fria
tjänstemän från deras ansvar för
missgrepp o dyl genom att ge
dem rättslig immunitet.

Lundabo besöker Luleå
Den 12 juni tog jag tåget till
Luleå för att träffa släkt och
springa maraton mellan Luleå
och Boden. Där uppe hade
isen försvunnit frän älven för
14 dagar sedan och våren var
som fagrast. Mygg och knott
befamt sig bara på larvstadiet,
så det gick bra att slipa av formen utmed Luleälvens stränder.
Sol nästan dygnet runt, fast när
maran skulle gå blev det regn och
blåst. Loppet genomfördes dock
på ett planerat sätt . Några pitepaltar efteråt och man var i stort
sett återställd.
Dagarna efter maratonloppet
gick jag på förmiddagarna till
Luleås gågata där jag satt på utekafe och läste morgontidningarna
och tittade på ga tuschack. Kring
schacket samlade sig A-laget,
pensionärer och ungdomar. Även
en snäll byfåne fanns bland pu-

varit splittrad i nykterhetsfrågan !

Norrskensflamman
Vpk har 10 procent av valmanskåren i Luleå, medan apk inte har
tillräckligt för ett enda mandat.
Men gammelkommunisterna har i
Luleå "Norrskensflarnman", som
är världens äldsta kommunistiska
tidning. Den lever vidare tack vare
"tusen fasta viljor".
Själv är jag född i det tidningshus som utsattes för attentat under kriget, något som ledde till
at t flera människor brändes ihjäl.
Moster Vivan klarade sig med nöd
och näppe genom att ta sig ner
med hjälp av lakan.
Jag besökte moster, som bor i
ett modernt servicehus i stans
centrum. Vivan berättade att hon
fortfarande inom sig kan höra
skriket från en av kvinnorna, när
hon störtade ner i eldhavet. Vivan
är "Flamman" trogen till det
yttersta och hon säger lite skämtsam t att jag och hennes egna
söner måste vara felfostrade efter-

Sex timmars arbetsdag
Debatten är aktuell i Lund med
anledning av Vpks förslag om
sex timmars arbetsdag, med
bibehållen lön, för de kommunalanställda.
Men vi andra då? Ska vi betala för att andra ska få kortare
arbetsdag? Vad är det för rättvisa!
Något har kommit bort; sex
timmarsdagen leder till ett behov
av nyanställningar. Det minskar
arbetslöshetsunderstöd,
socialbidrag och ökar skatteunderlaget.
De arbetslösa klarar sig givetvis
bättre både psykiskt och fysiskt
med ett arbete. Även de som får
6 timmars dag bör bli friskare,
sjukskrivningen kan minska. Det
är också som tidigare nämnts här
en jämlikhetsfråga mellan könen.
Inför alla vik tiga reformer mot
ett meningsfullt liv, med rikt och
diversifierat innehåll, har företag
och etablissemang opponerat sig
- även mot åtta timmars arbetsdag. De som har invändningar
sliter nog inte själva, förmodar
vi, med ett tungt arbete åtta timmar om dagen.
Många får frågan vad .. de ska
göra efter pensionen. "An tJigen
ska jag göra vad jag aldrig haft tid
med innan" etc. Livet skulle berikas avsevärt med kortare arbetsdag, vi blir mindre trötta och får
mer tid över till socialt engagemang, fritid, hobby etc.
Den som har ägnat hela sitt
liv åt ett arbete, skänkt bort sin
tid och kropp till någon, lär nog
ångra sig djupt en dag.
Lunds kommun skulle här
kunna bli ett föredöme för hela
landet, vi skulle kunna visa att
gränsen för det möjliga inte
löper precis vid 8 timmars arbetsdag.
SEX timmars arbetsdag NU!

bliken. Det var fin stämning då
det ena skäm te t födde det andra.
Schacket förenar människor kring
något som förefaller meningsfullt.
Synd att inte Lund har ett dylikt
spel på t ex stortorget!

Fullmäktigebesök
När jag ändå var i Luleå passade
jag på att besöka månadens kommunfullmäktigesammanträde, som
här började redan kl 15 . Det
var många ärenden , men det gick
snabbt undan för sossarna har ensam majoritet. Aldrig några voteringar, och reservationer markeras
bara med en liten fingerviftning
till ordföranden. Ändå hade man
en elektronisk voteringsmaskin att
tillgripa vid behov.
Moderaterna stod för oppositionen ungefär som vpk gör i
Lund. Dess huvudtalare klandrades
då och då av ordföranden för att
prata för mycket och för att i
onödan söka strid . Moderaterna
vill förstås skära ner på alla utgifter till den offentliga sektorn.
Inte ens en hockeyhall är man beredd att stödja, trots att Luleå är
skitbra i hockey. Ungarna får åka
till Piteå och Kalix för att få
träningstider. Men ett spritförbud
på offentliga platser är även m
med på. Sossarna har svängt i
denna fråga och endast vpk går
emot! Arbetarrörelsen har alltid

Bro till
Danmark?
Bron till Danmark är på tapeten
igen. Den ingår i projektet Scandinavian Link, motorväg från Oslo
till kontinenten.
Under alla de år brons förespråkare planerat bron har inget
nytt, som talar för en bro kommit
till. Tvärtom blir skälen mot fler
för varje år som går.
Minnesgoda läsare minns Jörn
Svenssons profetior om vad som
händer då bron blir färdig: "Då
kommer tyskarna med sina schäferhundar och taggtråd och köper
upp Södra Sveriges stugor".
Arbetstillfällen är ett av förespråkarnas argument. Tusen man,
både svenskar och danskar, får
jobb i fem år, vilket motsvarar
100 fasta jobb . Många fler jobb
försvinner inom sjöfarten. Inte
bara en bro måste byggas, utan
även tillfartsvägar och trafikkaruseller för att svälja den trafik som
upp står. Mer avgaser, ökad försur ning. Längre väg för lastbilar norrifrån. Massor av grus och sten behövs.
Vägbankar ()Ch konstgjor~a
öar i Oresund harnmar vattenflodet till Östersjön.
Men en bro är väl bättre än ishinder, dimma och liknande? Det
är inte säkert att det går att använda bron i alla väder. Prise t är
högt. 8-10 miljarder kr. Även med
broavgift kommer skattemedel att
få skjutas till .
Bron ligger där den ligger, ökar
eller minskar trafiken kan man
inte så lijtt anpassa kapaciteten
som med båtar, mer trafik, fler
båtar.
.
Vem vill sitta i en trafikkö på
en sundsbro (jämför Ölandsbron)
när man kan njuta av en båtresa?
Mer trafik förs över från järnvägen tilllastbilar med ökad miljöförstöring som följd.

som vi hamnat i vpk . - Och det
ska jag säga dig, att den som ger
sig på Hilding han ger sig på mig!

Världskommunismen
Hilding ja, det är farsgubben det,
som är född 1899 och som är
still going strong. Det är förstås
för att träffa honom jag farit upp
till Luleå. Han fortsätter att arbeta för Norrbotten, Sovjet och
världskommunismen . När jag
kommer upp håller han på att författa en krönika om "eurokommunismens förfall". Del 3 av hans
politiska
minnesanteckningar
"Socialismen i tiden", har JUst
kommit ut, och i manus har han
en bok om Norrbottens industrialisering.
Han är alltså förunnad en kreativ ålderdom, men hustrun, som
han besöker regelbundet och
ibland tar hem, finns på långvården. Han är förbannad för att
sossarna på sistone fördyrat för
pensionärerna, bl a har utgifterna
för färdtjänsten blivit betungande:
- sossarna verkstäHer moderaternas önskningar, säger han.
J ust innan han ska skjutsa mig
till tåget får han reda på av läkaren
att han har idel bra testvärden .
Genom det sköna Norrland tar jag
mig ner till Lund med en intressant
sommarvecka i bagaget.
Finn

Klåfingriga klistrare
En del av affischerna för Sydafrikademonst:ationen p å Klostergårdens kommunala affischtavlor
hade på tisdagen klistrats ö~~r.
Det var KPML(r) som klistrat sma
kommunalpolitiska affischer över
demonstrationsaffischerna.
Normalt hör detta till spelet
att klistra över varandras affischer
på affischtavlorna. När det ~äller
kampen för de svarta sydafnkanerna kan man kräva samarbete
mellan affischklistrarna. Hade det
varit moderaterna som klistrat
över hade man ju förstått.

Välkommen till HÖSTFESTEN
Traditionellt så inleds HÖSTFESTEN med ett FESTTAG. Det utgår från stortorget på lördagen, den 7:e september. Vi samlas
vid 12-tiden och efter lite musik och upptåg så drar tåget iväg ut till Folket Park. Samdombe spelar och dansar på torget och
det blir musik även i tåget. Kom med! Gärna utklädd och med något instrument.

Lördag 12-23

Söndag 12.;18

kl 12.00 Samling på Stortorg~t för FESTT AGET till
Folkets Park. Samdombe spelar och dansar.

kl 12.00 Klassisk gitarr och klarinett på terassen med
Börje och Bosse

13.00 BLASORKESTERN inleder festen med "Musik
för marginalväljare"

13.00 KK and the Bounty Brothers. Synth rock
14.00 Teatralisk kärleksduell på gräsmattan

14.00 Grus i Dojjan spelar på utescenen
15.00 Afrikansk dans och sång
15 .00 Samdombeger Karneval Show på gräsmattan
16.00 eLIMAXjazzband
16.00 Axplocket körsång

-

17.00 Roy Ohla Phapp Band från Hässleholm spelar
Afzelius-Wiehe inspirerad musik

17.00 Afro-kubanska rytmer
18.00 Rosa Luxemburg på utescenen

LOPPMARKNADEN
19.00 Kvällsprogram: Blandad underhållning i stora
tältet. Trolleri, sång, dans till 60-tals musik m.m.
Claes Rosvall och Lasse O spelar egna visor
P-A Holmlander och Eva Pellbäck ger Duo Tut
Tut (bastuba och sopran
Ad Lib m.fl. spelar 60-tals dansmusik

Ni som har loppor till loppmarknaden, lämna dem på Vpks partilokal, Bredgatan 28, ta med dem
till höstfesten eller ring Nilsons
12 90 44 .

BARN BARN BARN BARN BARN BARN BARN
Båda dagarna stumfilm till pianoackompanjemang av Caesar i
barn tältet. Klockan 13, 15 och l 7. Ta chansen att gå på bio som
på "förr i tiden".
Claes Rosvall musikleker med barnen i tältet klockan 16 lördag
och söndag.
..
.. .
Martin E.rberth trollar för barn kl 14 lordag och sondag.
Dessutom under hela festen: skulptering, målning, sminkning,
lekar m.m.

Glöm inte kakan
Glöm inte ta med kakor till Höstfestkafeet och loppor
tillloppmarknad en!
Man kan fortfarande anmäla sig för arbetspass på Höstfesten. Rin,g Monica Bondesontel 11 34 33.

HUR GÅR DET l KOMMUNALV ALET?
Prö va din politiska skicklighet i Veckobladets valtips.
Antal
mand at nu
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Moderatema
Centerpart iet
Fol kpartiet

19

Miljöpart iet

4
23

Socialdemokraterna
YPK

Tippad förändring i valet 1985
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Gör så här : Sätt minst e tt kryss för varje part i. En ''enkelrad " kostar l kr. Du kan oka dina chanser genom ett
s k systemtips med flera altern ativ. Raderna muJ tipliceras då. I exemplet o van finns det 5x2x5x2 = 100 rader.
Första pris: antik kaffekittel av koppar. Pris 2- 10 . årsboken " Lund sett från vänster". Ytterligare tröstpriser
planeras . Dragning på Vpks val vaka elle r efter länsstyrel sens sammanräkning .
Behållningen tillfaller Veckobladets jubileumsfond , som ska an vändas till ti dn ingens tio årsfirand e
•
senare i höst .
Tippning kan ske på Höstfesten eUer pi Vpks vaJbyri .

TIVOLIT är öppet:
lördag 13- 23
söndag 12- 18
Entre:
10:- för dom stora
5 :- för dom små
(under 13 år)

~

VEM HAR SKURIT HALSEN AV
MIN NÄKTERGAL?

Lunds befolkning kommer i helgen att konfronteras med det ultima.
På höstfest en, i folkparken, kommer ett futuristiskt hus med innehåll att presenteras.
1600-talets burleskerier förenas med framtidens
och nutidens andar, feer och djävlar.
Det lugna och stillsamma häcklas. Det aberörande
och blaserande. Det kräsna och betraktande . Utrotas.
Organisatörer för detta är Sveriges enda futuristiska tidskrift , NYA LEF . Redaktion och frivilliga bygger, skrålar, klär ut sig, skrämmer, provo cerar och målar med/mot/ti Il publikens för·
tjusning.
Kom själv och läs dina dikter, häng upp dina bilder. DELTAG . Var. Led och häng med. Klä ut
dig. Se ut. Kom som du är- men kom.
Kom med i den totala friheten i den totala disci plinen.
Kom- det är en order.

Bredgatan 28, 222 21 Lund. Tel 046/12 74 95 (onsd efter kll8.00).
Postgiro l 74 59-9. Prenumeration 80:-/ år. Sättning Ol:h layout: VBred på acupress, Lund. Tryck: acupress, Lund. Ansvarig utgivare:
Monica 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 obeställt
material ansvaras ej.

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

När jag i lördags sålde Ny Dag
pratade ja~ med en tjej som jag
sen flera ar tillbaka känner som
en trogen Ny Dag-köpare och
vpk-sympatisör. Hon var förbannad och hade bestämt sej
för att inte rösta på vpk-Lund
den här gången! Varför?
Jo, hon är ensamstående mor
med två barn på dagis och jobbet
i Malmö, och är helt enkelt tvungen att ha bil för att klara de dagliga transporterna. Alternativet
vore att ta ytterligare två timmar
per dag av den redan knappa fritiden och lägga dessa på bussoch tågresande.
Hon avskyr bilkörandet. Bilen
är ett ständigt bekymmer och en
stor ekonomisk uppoffring. Den
vägrar starta just den morgonen
det bara inte får hända och den
måste repareras just den månaden
det inte fmns en enda krona kvar
till oförutsedda utgifter. Men av
två onda ting - jobbiga kollektivresor och hilkörande - har hon
valt det minst onda.
Var kommer nu vpk-Lund in
i sammanhanget? Hon förklarade
att hon alltför länge kört på alltför slitna däck och till slut varit
tvungen att låna 1000:- kr av sin
mor för att köpa nya däck. Ett
par dagar efter att de nya däcken
inköpts kommer hon ut på parkeringsplatsen och fmner att däcken är sönderskurna! På fred agen
i samma vecka kan hon läsa i
Veckobladet att sign Grr kallar
detta för miljöaktion!
Jag tror att de fle sta normalt
funtade människor först år hennes reaktion. Jag försökte inte
övertala henne att ändå röst a P.å
vpk-Lund utan förklarad e bara
vad jag själv tycker om Grr :s
åsikter. Jag kunde inte heller
"bortförklara"
Veckobladets
övertrarn p som ett enstaka utslag
av en enfaldig bilhatares förvirring
och en omdömeslös VB-redaktion
eftersom det är tredje eller fj ärde
gången Grr i Veckobladet jublar
över förstörda bilar och upphöjer
vandalism till revolutionärt handlande och god miljövård .
Av den anledningen ty cker jag
det skulle vara mycket bra om
vpk-Lund i Veckobladet redogjorde för partiets syn på det
privata bilåkandet. Delar partiet
Veckobladets och Grr:s uppfattning att vandalisering av bilar är
ett bra sätt att angripa bilismen
som miljöproblem? Kan jag som
bilägare fortsätta att vara partimedlem eller är jag ur partiets
synpunkt en föraktlig figur som
lika gärna kunde rösta med mo-

LarB Borgström
Ös:tervångsv 20
223 60 lUND

Postadress.
deraterna?
Vad skall jag svara nästa gång
vpk-Lund vill att jag skall ställa
upp med min bil och köra valmaterial till stadsdelsgruppen, grejor
till Höstfesten, bullar till valsedelsutdelare och valarbetare till
Svedala?
Gunnar Be/in

Är bilister löss i den röda
fanans veck?

POSTTIDNING

Protest
Vill protestera mot signaturen
Grrs rubrik i förra veckans Veckoblad som löd "Miljöaktion på
Nöbbelöv", med anledning av att
en de l bilar blivit utsatta för skadegörelse.
Det kan inte vara den rätta
vägen vi skall använda oss av inom
Vpk när vi vill begränsa privatbilismen. Den rätta vägen för vårt
arbe te inom partiet är att försöka
förbättra kollektivtrafiken och
därigenom begränsa privatbilismen. Det kan också vara sa att
en del av dessa bilägare är beroendc av bilen för jobbets skull,
j ust på grund av den dåliga kollektivtrafiken .
Göte Bergström

Vpk Lunds svar
Vi lever i en borgerlig kommun.
Tyvärr är bilen ett nödvändigt ont.
Att skära sönder däck är
vandalism och uppmuntras inte
avVpk.
För mer uttömmande analys
hänvisas till vårt trafikpolitiska
program och våra trafikpolitiska
motioner.
David Kalids och
Christian Lentz
i Vpk Lunds styrelse

fo rts från sid l
skapa möjligheter för fler människor att delta i det demokratiska
arbetet t ex genom kortare arbetstid.

Öppen 11-19 vardagar och.l0-14
lördagar. Det finns lediga pass.
Anteckna dig på Valbyrån eller
ring dit på 15 10 7 4.

Fred ag 6/9

Något fattas
Mänga krav och förslag verkar
väldigt bra när man läser igenom
programmet, men det känns som
något saknas.
Samhället beskrivs som motsättningsfritt, där det alls beskrivs. De
enda konflikter som nämns är de
mellan resursslösare och resurssparare. I grundtankama nämns
att vi maste " välja andra vägar för
samhällsutvecklingen än de vi följer idag". Demokratm maste
ocksa utvecklas "inte minst inom
näringslivet och ekonomin i stort".
Det hela verkar bygga på
nägon "Lyckoslantenfilosofi", ni
vet Spara och Slösa . En del
människor
t ex resursslösarna
inom ind ustrin förstör för oss
andra utan att tänka på det. Blir
de• bara upplysta inser de nog sina
misstag och bättrar sig . Det
bygger på att vi enskilt, ska inse
att resurserna är knappa, och därmed inte kräva t ex ökade löner
och materiella standardförbättringar. Vi ska inte köpa saker som
producerats så att de tär pa vara
naturtillgångar
och
skapar
onödiga utsläpp. Jag tycker nog
mp slösar onödigt mycket med
papper (= träd) i sitt handlingsprogram, även om det är tryckt
på oblekt miljövänligt papper.
Andan av det gamla, socialliberåla folkpartiet, vilar över
programmet.
Elle11

VB inte f ör vandalism
Som ansvarig kon taktredaktör för
förra numret med den omtalade
artikeln vill jag hävda att det inte
är VBs åsikt att vandalism är ett
bra sätt att angripa bilismen. Lika
lite som "jag ställer mig bakom
alla artiklar och uttalanden i VB.
Man får ta Grr för vad han är, en
posör. Han kör gärna sj älv omkring i lånade bilar vad jag vet
(åtminstone hittills har han fått
låna bilar).
Lars Nilsson

Valarbetskalendarium
Valb yrån

Jörn Svensson pa Vpks valbyrå
Botulfsplatsen 11-18.30.
Lördag7/9
HÖSTFEST
Vad händer vid ett systemskifte?
Hur är det att leva under en högerregering? Möt arbetare fran Thatchers England och SchlUters Danmark. Vpksvalbyrå 10-ll,appellmöte på Marten storget 11-12 .
Folkets Park pil eftermiddagen.
Måndag 9/9
Debatt & utfrågning om miljöfrågor med partierna av LUFS ,
LNF & Lunds Fältbiologer.
Stor affischering. Under d agen
och fran kl 17 behövs folk &
bilar för att transportera u t
affischbockar.
Ring
Anders
Emilson 12 87 09, David Kaiids
12 53 81 eller Anna-Sofia Quensel14-18 13 82 13.

Onsdag 11/9
Chiledemonstration.
S tortorget 17.3 O.

Samling

Torsdag 12/9
Appellmöte med kvinnogruppen
Botulfsplatsen 16.30-17.30.
Fredag 13/9
Appellmöte
Appellmöte om matmomsen pa
stortorget 16-18.

~ä

Lördag 14/9
Stor sistadagsaktion - 'urprise
surprise (=överraskning). Var med
ute på stan och se vad som händer.
Ring Anna-Sofia 13 82 13 kll418 om du vill vara med och jobba.
VALVAKA
På söndagen på Folkets Park, mer
information i nästa VB och pa valbyrån.

Valfilm
Andra filmen finns på valbyran,
kom in och titta och ta en fika.

Glöm aldrig Chile!
Den 11 september är det tolv
år sedan Pinochet med stöd av
USA mördade demokratin i
Chile, tolv ar sedan hans bödlar stympade Victor Jara pa
stadion i Santiago, tolv år sedan det chilenska folket påtvingades
militärdiktaturens
ok.
Det har varit tolv ar av kamp
för demokrati och frihet.
Varje ar har demokratins och
frihetem vänner i Lund demonstrerat för Chile den 11
september.
Även i år genomförs en demonstration
ONSDAGEN
DEN Il SEPTEMBER
Samling på Stortorget klockan 17.30. Under demonstrationen kommer pengar att
insamlas till stöd at kampen
för demokrati och mänskliga
rättigheter i Chile. Demonstrationen arrangeras av Chile
Democratico och Kommitten
för de mänskliga rättigheterna
i Chile

... -~

B L ASORK ESTERN .
Lö
7 .9
10.30 oktett rep i Fo l kparken, övriga spel Mårtenstorget 1 0 .45 .
13 alla spe l pä H östfesten. Gårdsmöten (samling 17 .45): må 9. 9
Nöbbelövs torg, ti 10.9 Delfi, to
12.9 Ulrikedal. O n 11.9 senast
17.30 (he lst tidigare) stortorget
för C hiledemonstration g!irdsmö ·
ten efteråt.
'
Må 9 .9 kl 19.00. Stadsbibl hörsal.
Debatt och utfrågning om miljöfrågor i Lund, partierna frågas ut
av LUFS , LNF och Lunds Fältbiologer.
On 11.9 Lilla Teatern kl 19.00
STORYTELLIN G med Medicine
story.

VECKOBLADET
l

Denna v eckas redaktion var Karin
Blom.
Lars N ilsson och Lars
Nyman.

KONTAKTREDAKTÖR f ö r nästa
VB Finn Hagberg 12 90 9 8 .

