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Kulturnatten
i Lund
Kulturnatten blev en jobbig
historia för man skulle ju försöka hinna med allt. Likt en
hamster sprang man runt i
innerstaden från ställe till
ställe, utan att stanna någon
längre tid vid något. Lund
hade plötsligt något av kontinental storstad över sig.
I garaget under stadsbiblioteket
fick Andrzej Ploski klippa hål på
sina fritt hängande teckningar för
att inte vinden sk ulle blåsa bort
dem. Unga break-dansare utförde
smått akrobatiska nummer p å
platsen där bokbussen brukar stå.
Andrzej ser i break-dansen ett
uttryck för robotmänniskan som
vill tävla med maskinerna i e!lektivitet. Dansens uppkomst bland
arbetslösa ungdomar i USA:s storstadsslum låter oss också ana att
det finns ett protestelement inbyggt i den. Se här den förtingligade människan som är mindre
värd än sina egna produkter! I
stället för att vara får vi ett värde
blott genom att äga.

Ariman
Ett besök utanför cafe Ariman
blir en direkt koppling till ovanstående tankegångar. Här betonas
att allt måste kosta: man kan gå
före i kön bara man är beredd att
betala l O kronor. Och visst var

det kö, de besökande tyckte det
var balla, lyxiga grejer man fick
uppleva. Det kändes som i ett
varuhus eller lyxhotelL En smula
samhällskritik fanns väl i detta,
men på mig verkade det gapigt
och antitrend -trendigt .
Helt annorlunda var det att
ly ssna på Tundra, som höll till i
bibliotekets hör saL Utan kostnader fick man en gen uin upplevelse
av människor som gestaltar en
världsbild där solen är vår brod er
och fåglarna bär frihetsbudskap
över väldiga slätter och hav; där
ett engagemang för de förtryckta
ännu lever.
Niklas Törnlunds virila bökighet kontrasterade fint näktergalen
Karins svängiga skönsång. Aldrig
har jag sett hörsalen så fylld av
uppmärk samma människor.
En fin upplevelse var också besöket på cafe Balzac där Janne
Kamping hade vernissage på ett
antal akvarell med motiv från
sommarstället i Blekinge skärgård .
Men cafet var i övrig så fullpackat
att man bara inte stod ut.

Gatuteater
Då kunde man gå till stortorget
och se gatuteater i stället. Jag
hamnade i ett gnistregn från en
kristusliknande docka som en latinamerikansk (?) grupp brände; i
slutet av en pjäs som jag i övrigt
inte hann se. En spöklik överste-

präst på styltor dansade en makaber dödsdans kring elden.
Rest en är ännu mer fragmentariskt: några författare på Gleerups , renässansmusiker packar
ihop sina instrument på konsthal-

len, två häftiga rockkillar sj unger
duo i stadshallen, jazz i Liberiet .
Klockan 02.15 kröp man in i
sitt bo och somnade.
Mjau

Om konsten att
retuschera foton

Ingen fullträff
i Valtipset

Vi lever i hårda tider. I Lund gick
det dåligt för oss i Vpk i valet. Vi
får väl trösta oss med att tillbakagången i Lund åtminstone delvis
kompenserad es av framgångar i
andra delar av landet och att vi
slapp vakna upp den 16 september i ett kulturklimat dominerat
av hrr Adelsohn, Westerberg et co.
I Lund kan ju de borgerliga partierna t o m ställa sig bakom en,
om än lågbudgeterad, så dock kulturnatt.
För dem av oss som upplevt
1970-talet som en långdragen kul-

"Pröva din politiska skicklighet"
uppmanade VB inför valet med
ett valtips där det gällde att gissa
de kommunala mandatförändringarna i Lund. Vi har nu granskat de
inlämnade kupongerna , d v s summerat avvikelserna fr ån det verkliga
resultatet. En fullträff skulle alltså
ge noll poäng.
Ingen nollpo ängare hittades
och heller ingen med ett, två eller
tre felpoäng. Men så var det också
en erkänt svår omgång, främst
tack vare folkpartiets för de flesta
helt oväntade framryckning.
Fyra tippare hade fyra poäng.

turskymning är det naturligtvis
hoppingivande att uppleva hur
natten blir till gryning på väg mot
dag.
Redan fem dagar före valet
kund e man förstå att allt inte var
förlorat. Att läget inte är hopplöst. Kl 19 .00 trängdes vi utanför
Boklådan p å Stortorget. En tillbakadragen
annonsering hade
upplyst oss om att Bengt J angfeldt skulle tala om Majakovskij
och Lili Brik. I Boklådan hade
man ställt ut stolar i stället för
böcker. De räckte naturligtvis inforts på sid 2

Bland dem har vi lottat fram vinnaren Anna-Sofia QuenseL De nio
följande, som kan hämta varsitt
ex av "Lund sett från vänster 85" ,
blev :
J an Eriksson
4
Göran Persson
4
Björn Stenholm
4
Gunnar Sandin
5
Sven-Hugo Mattsson
6
Ove Mallander
6
Finn Hagberg
6
Erik Wetterberg
6
Sämst var en 19-poängarc,
men vi säger naturligtvis inte vem
som gissade så feL

Fritidspolitik
KOMMUNALA
NÄMNDER
Sedan valresultatet blivit fastställt utbryter av tradition några
veckors förhandlingar, underhandskontakter och manövrer
kring de kommunala nämnderna.
Ett första officiellt möte ägde
rum den 25.9 .
Det ska bli intressant att se
hur hårt borgarna kommer att
driva frågan om en minskning av
nämndernas storlek. Det är ingen
ny tanke, och vpk har klart gått
emot den. Det kan delvis sägas ha
skett av själviska motiv eftersom
små och självständiga partier som
vpk riskerar att mista representationen om en nämnd blir mindre.
Men viktigare är den principiella
och demokratiska aspekten : partier som har någon betydelse bör
också få sitta i vart fall de tyngsta nämnderna och styrelserna.
Det handlar också om att ta
bort nämnder. Förslaget att avskaffa personalnämnden bör välkomnas för det är ett gammalt
vpk-krav. Det har förstärkts av
nämndens parodiska sätt att fungera under den senaste periodens
moderate ordförande. Annorlunda är det rimligen med det nu
väckta förslaget att slå samman
gatu- och trafiknämnderna. Den
uppdelningen gjordes för inte så
länge sen, mot borgarnas protester, och det verkar dålig stil att
riva upp ett färskt beslut så fort
man får chansen.
De planerade kommundelsnämnderna berörs direkt av valutgången. OK, borgarna har majoritet för sin defensiva linje och det
är synd.
Frågan om vem som ska vara
ordförande i nämnderna var högintressant efter förra valet. Genom sin neutralism lade miljöpartiet posterna i borgarnas händer den gången. De gångna tre
åren borde ha visat även Kjell
Dahlström & co hur även sådana
positioner kan missbrukas. Men i
år har alltså borgarna egen majoritet, och vi andra kan bara vara
åskådare till de tre partiernas
dragkamp och uppgörelser .
Aterstår så frågan om vem som
ska sitta i nämnderna. Den är inte
helt självklar eftersom det finns
utrymme för valkarteller och upp görelser. A v egen kraft kunde miljöpartiet inte komma in i några
nämnder efter förra valet, men efter samverkan med vpk fick de ett
antal platser (även vpk tjänade f ö
på affären).
Med mps hjälp skulle vpk
komma in i ett antal smånämnder.
Det är kanske inte så viktigt : det
är nämnder som är små därför att
de är mindre viktiga eller speciella, och en sann vänsterpolitiker
satsar kanske hellre sin tid och
energi på annat. Men i en uppgörelse skulle vpk i gengäld kunna
bereda m p plats i de sex tunga 13nämnderna. Rent principiellt kan
det sägas att det vore olyckligt om
mp åkte ur dem trots de många
nya rösterna.
Nu är det så att hjälper vpk in
miljöpart iet i de tunga nämnderna
så sker det på socialdemokraternas bekostnad. Därmed får frågan
en symbolaspekt vid sidan av den
praktiska. Ska inte vpk stödja det
"socialistiska blocket"?

Ofta får man höra att fritidsnämnden är en facknämnd med brett
politiskt samförstånd och få kontroversiella frågor. En borgerlig politiker i en sydskånsk kommun
lär ha sagt att i den kommunen
var det politisk enighet i fritidsfrågor. Någon gång var man oenig
när det gällde avgifter och finansiering. Han har naturligtvis rätt om
man menar att man kan komma
överens om hur man skall sköta
forbollsplaner, men i väsentliga
frågor som gäller kommunens service, avgifter , finansiering av och
inflytande över investeringar, råder djup oenighet. Vad kan man
vänta sig av en borgerlig majoritet i Lund? Jag skall ta upp några
exempel på vad som hänt under
den gångna perioden.

Fritidsgårdar
Ett av de värsta och mest chockerande utspelen inom moderat
fritidspolitik gjordes under årets
budgetsamanträde, då moderaterna föreslog att man skulle skära
ner anslagen till fritidsgårdar med
400 000 kr. Det värsta var att man
inte på någon punkt kunde anvisa
var och hur besparingar skulle
göras, detta var förstås oväsentligt bara utgifterna blev mindre
oberoende av konsekvenserna. De
övriga borgerliga och miljöpartiet
gick med på detta. Efter en kraftig proteststorm ändrade sig miljöpartiet till andra budgetsammanträdet och hotet kunde avväljas.
Miljöpartiet har dock anammat
borgarnas spariver, även om man
inte riktigt vill acceptera dess konsekvenser. VPK accepterar inga
nedskärningar till fritidsgårdarna,
tvärtom måste vi öka resurserna
inom detta område. Vi har t ex
Vi hoppas att man inte svarar
automatiskt och mekaniskt på
den frågan. Varför inte en pragmatisk linje? Nog förefaller det
klart att socialdemokraterna på
det hela taget har fört en bättre
politik än milj ö partiet i t ex sociala centralnämnden och skolstyrelsen. Men det är också klart
att det vore en försvagning av fastighetsnämnden och kommunen s
politik i de frågorna om Otto Ryding (mp) försvann. Där kan f ö
vi i vpk åberopa gammal kampgemenskap. Vi minns hur Otto
fanns vid vår sid~ •.id den senaste
husockupationen i Lund. Vi
minns också bestämt att det inte
fanns några socialdemokratiska
fastighetspolitiker i huset vid det
tillfället.

ingen fritidsgård i centrum, och
Gunnesbo är nybyggt och behöver
resurser, liksom de yttre östra
kommundelarna.
Avgifter
De borgerliga vill höja alla avgifter,
t ex till bad och ishall. Man vill
också införa nya avgifter för simskoleundervisning. VPK vill att
alla människor skall få tillgång till
en aktiv och meningsfull fritid på
ett sätt som alla har råd med.
Människans valfrihet vad gäller fritiden får inte helt styras av plånboken. Detta är vad VPK kallar
valfrihet och solidaritet.
Ett ytterligare exempel på mo.derat fritidspolitik är kulturmejeriet, men där är väl ytterligare
kommentarer överflödiga. Detta
var några exempel på hur det

kunde gått om de borgerliga hade
haft egen majoritet, nu har dom
det. En stor fråga som kommer
under nästa period är byggandet
av en ny publikarena för inomhusidrott. Om behovet av en
sådan råder det politisk enighet,
särskilt som en sådan skulle kunna
lösa även Strömbergsskolans behov. Det finns idag två huvudalternativ för lokaliseringen, det ena
är i anslutning till Högevallsbadet,
det andra är Stenkrossen/Råbykungen. Första förslaget skulle ge
vissa samdriftsfördelar, men ligger
i en känslig milj ö och är sämre för
skolan. Andra förslaget passar
skolan bra, och en lösning av parkeringsfrågan där skulle kunna aktualisera frågan om ett bilfritt
Mårtenstorg. Inget parti har ännu
tagit slutlig ställning, men nog
skulle andra alternativet vara
smakligt. En viktigare fråga än
placeringen är dock finansiering
och driftsformer. Större delen av
idrottsrörelsen samt VPK och
socialdemokraterna anser att hallen skall byggas, ägas och drivas av
kommunen, på idrottens villkor.
Det finns dock moderata förslag
att lösa finansiering och drift
genom att, kanske i !tiftelseform,
släppa in näringslivet som intressent. Detta skulle innebära att en
ekonomiskt stark makt skulle
släppas in och styra idrottens
villkor, delvis utanför de demokratiska spelreglerna. Detta kan vi
aldrig acceptera.
Vi ser vad vi kan vänta oss
under en borgerlig majoritet, särnre service, ökade avgifter och privatisering. Detta måste vi kämpa
mot , en stark opinion kan kanske
lindra plågorna, men kampen blir
hård och måste utkämpas både
inom och utom parlamentet.

Om konsten
forts från sid l
te. Golvet erövrades av sittande,
stående och liggande. Bakom disken stod hr Jangfeldt själv allt
mindre och mindre avskild från
en mer
och mer p åträngande
publik. (Så småningom skulle en
åhörare så leva sig in att hon i
fullständig harmoni med ärn net
för kvällen svimmade.)
Nåväl där fanns vi ca 100 <N
Majakovskij intresserade i alla
upptänkliga åldrar. Det är sanno-

' '1k,

t - att
vskij är större i
Sverige än i
t annat land. Den
sovjetiska kanoniseringen av Majakovskij (genom beslut av Stalin)
har betytt att han i Sovjet drabbats av samma öd e som t ex
Tegner i Sverige (åtminstone under m in gymnasietid): Vi tvingades att läsa denne store poet , vi
tvångsmatades med poesin så att
vi efter den s k mogenhetsexamen
aldrig mer ville läsa en rad av
Tegner.
Vadan detta stora intresse för
Majakovskij i Sverige? Som gör
att hans dikter i pocketupplaga
sälj s i tusentals exemplar? Som leder till att Jangfeldts utg åva av
brevväxlingen mellan Majakovskij
och Lili Brik blir till en kommersiell framgång? Frågorna ställdes
men kunde ej besvaras fullständigt.
Kanske är det så att vissa spöken
lever?
Samtidigt väntar t ex Charms
och Sjklovskij fortfarande på
sitt senkomna genombrott i
Sverige. Liksom Chlebnikov. Att
Lili Brik åtminstone är ett namn
kan vi tacka J angfeldt för. Ni som
gick mist e om den historien kan
skaffa er " Kärleken är alltings
hjärta" , som den av Jangfeldt
red igeradc brevsamlingen heter.
Och till nästa k u lturträff hoppas jag att Boklådan slår till och
inbjuder vänstersocialisten (eller
är han miljöpartist?) övermannen
Alfred J arry. Men då räcker väl
inte lokalen heller till.
Daniel Kalids

"Ska debatten tystas?''
Förra veckans valkommentar
på första sid an i VB har väckt
förtrytelse bland en del e tablerade vpk-politiker , som menat att sånt inte bör förekomma
på
framträdande
plats, om ens alls. I stället
borde s tyrelsens åsikt råda,
eller mer omdömesgilla åsikter från någon storebror i
partiet. J a, det senare utsägs
förstås inte.
Tidningspolitiskt m åst e givetvis
vi på VB-redaktionen hävda vår
rätt att tänka själva, d et är också
det mandat vi har från ypk-Lunds
årsmöte. De kamrater som säger
sig arbeta för en utvidgad demokrati utan att inse betydelsen av
självständiga redaktioner borde
nog dämpa ner tonen i fortsättningen.
Möjlig en kan det synas förmätet av redaktionen att placera sina egna åsikter på första
sida n, men det råkar nu vara så
att sty relseledaren har sin fasta
plats på sidan två. För övrigt
verkar det vara en skolastisk fråga när det gäller en tidning p å
bara fyra sidor. På första sidan
sägs dessutom klart att i numret
förekomm er tre olika kommentarer av valutgången.
Innehållet
Men allt detta är ju bara formella invändningar. I sj älva
verket är kritikerna upprörd a över
innehållet. Där ställs nämligen
frågan om det kan vara något fe l
på Vpk Lunds politik eftersom
man förlorat var femte vä ljare.
Det ges också ett konkret exempel, nämligen förslaget om 6 t immars arbetsdag för kommunalanställda med bibehållen lön. Eftersom det ska finansieras skattevägen , kommer skiftesarbetarna på
Alfa Laval få betala att Rune Linder går hem redan kl 15. Hur
många röster förlorade vi på
denna abs urditet?
V pk Lunds styrelse säger
däremot att " politiken vi fört i
allt väsentligt varit riktig.
",
samt att den nått ut till valmanskåren . slutsatsen blir väl då att
\'Pk -politikerna haft en otrevlig
framtoning eller att det är väljarna det är fel på.
En annan st öttesten kan ha
varit att redaktionen kallat milj öpartiet för ett ganska progressivt
parti, medan sty relsen buntar
ihop dem med de borgerliga. Den
senare åsikt en är förvånansvärd
då ju miljöpartiet anses ta väljare
från Vpk. En del teoretiker anse r
att mp är ett
vänsterpopulisti skt part i, som har småborgerliga
lösningar på industrisamhällets
problem och man tänker da på
m p :s förkärlek till småskaliga
enhet er. Emellertid är inte småskalighet det samma som "enkel
varuproduktion" (som kännet ecknar
småborgerlig heten
enligt
gamm eJmarx istisk
terminologi)
utan k an my cket väl rymma
koop erativa och kollektiva lösningar och basdemokrati i stället
för att var och en sköter sig själv.
De frågor so m miljöpartiet d river
är grundläggand e för industrisamhällets överlevnad och kan
därför inte betrak tas so m återblickand e eller reaktionära.

Rysk
höst
-Nu vill vi inte ta Bandiera Rossa i vår mun på mycket
länge, säger man i Lunds
Kommunistiska Blåsorke ster.
Nu vill vi spela n ågot nyt t.
Ja, valrörelsen var intensiv för
orkesterns del och en del av de
gamla slagnumren kändes slitn a sa
småningom. Nu tänker man satsa
på kvalitet och förnyelse ett tag.
Det innebär att vi inte får se blåsorkestern så mycket på gårdar och
torg ett tag framöver, men ocksa
att den kommer att lata spännande när den väl står där i solskenet
igen.

De Gröna
I Socialistisk Debatt 1985 :3 finns
en intervju med Rainer Trampert ,
en av de Gröna i Tyskland , som
på många sätt är upplysand e. Av
intervjun framgår att de Gröna
strävar mot ett anarkosyndikalistiskt produktionssätt o ch att man
i dagsläget står närmast sociald emokratin. I förhållandet till stat smakten fin ns olika strömningar,
men det som är intressant för
svenska förhållanden är de som
kallas för gröna Bernsteinianer,
dvs de so m är beredda att gå in i
de parlamentariska fö rsamlingarna
och kompromissa sig fram till
fö rb ättringar på t ex milj öpo litik ens område. Det är denn a
variant vi har i Lund. Realist er
av detta slag kan inte enbart
bedömas efter de förslag dc stöder i en votering, utan man
måst e ta hänsy n till vad som va r
praktiskt genomförbart i en given
situation. Ofta fungerar Vpk så
här, särskilt i riksdagen, medan
Vpk Lund driver sina fr ågor t ill
det
ytt ersta utan nämnvärt
budget ansvar. På grund av dessa
skillnader i strateg in upp st år ofta
ofruktbara diskussioner me llan
Vpk och mp , fastä n man i grunden kan ha samm a målsättning.
Vår person liga åsikt är att
Vpk. mp och sap var och en pa
sitt sätt kan bidra till ett bättre
sam hälle för vanliga människor
och att framtiden är att söka i en
di alektik mellan dessa tre po litiska kraft er. Men tyvärr är nog
strid shäst arna red an sadlade.
Vänstersocialism
En annan fråga som togs upp i
valkommentaren gä ller det här
med vänsterso cialismen. J texten
påstås att miljöpartiets framgång
beror på att det inte finns ett srparti (Socialistiskt Folkeparti i
Danm ark sätt . anm.) i Sverige.
Man kan järnföra Danmark med
Tyskland och begrund a detta påst ående. Det är väl så att många

vänstersinnade inte vill släpa pa
den kommunistiska barlasten och
därför föredrar miljöpartiet eller
socialdemokratin.
I själva verket uppstod ju
" vpk" 191 7 som ett vänstersocialistiskt parti, med demokrati och
humanism som viktiga krav.
Under kominternperioden skedde
avhopp oc h utrensningar av vänstersocialister, och marxist-leninistererna stod som segrare. Men den
vänstersocialistiska
traditionen
levde dock vidare och pa sextio talet stärkte den sina positioner

och marxist-leninistiska partier
började i stället upp stå vid sidan
om Vpk. Till slut avvek även den
gamla kärnan ur Vpk och bildade
apk. Dagens V pk är ju inte längre
anhängare av proletariatets diktatur , demok ratisk centralism (med
betoning på centralism) , försvaret av Sovjetunionen och de andra
kard inalteserna som kännetecknar
ett kommunisbskt parti ute i den
stora världen. Det är därför under ligt att Vpk inte kan utvidga
sin plattform så att även de som
int e direkt vill kalla sig kommu ni ster kan bli med . Vad vi i korthet vill säga är att dagens Vpk har
mer släk tskap med svensk socialdemokrati än t ex med Portugals
eller Sovj et s KP. Varför ska det
vara så svårt att erk änna?
Finn Hagberg
Lars Svensson
Ja. nu är det inte sa att VB-red .
utses av Vpk Lund s årsmöte utan
pa ett diffu st och odefinierat sätt.
VB -red

En ny bas
Ett huvudprojekt inför hösten
går just ut på att förnya basrepertoaren. Det handlar om nya latar
och om nya arrangemang på gam la. stockholmsorkestern gjorde i
valrörelsen lycka med en lättare,
italienskt färgad repertoar, och
nagot liknande ska prövas i Lund.
Det blir Birgit Stare som ska öva
in detta.
Det handlar också om att integrera de nya orkestermedlemmar som börjat på sistone och
som fått sitt elddop på valspelningarna. Orkestern har vuxit ,
in te minst i de centrala klarinettoch trumpetsektionerna.
Sjostakovitch
Sen har orkesterns led are Maria Sundqvist återvänt från sina
engagemang i ~ellanvästern. Med
sej därifrån har hon flera nya ideer. Den som först ska förve rkligas
är ett ryskt program . centrerat
kring Dmitrij Sjostakovitj. Arbetet med stalintidens ryska musik
sk a ge nya aspek ter på det spännings fy llda förh ållandet mellan
musik och politik.
J slutet av december blir det
aktuellt att presentera det nya
programmet för de intresserade .
Dessförinnan blir det en intensivhelg den 16 - 17 november och naturligtvis repetitioner varj e söndag
kl 19 på Palaestra .
Orkestern har alltså fått förstärkningar redan men rekryter är
alltid välkomna. Kontakta Christina, tel143342. eller Owe, 145794.

Nytt försök
med
"Radio
solidaritet"
VPK och KU tvingad es ställa in
sina närradiosänd ningar i måndags. eftersom man trots löfte
inte blev insläpp ta i Spartaradion.
VPK och KU gö r ett nytt fö rsök
månd agen den 30 september.
Kl.l7. 30 disk u ter ar VPK kring ·
valutg ången och om kamp en mot
apart heid - här hemma oc h i
Sydafrika .
I KU :s sändning kl 22 spelas
musik och pratas politik med
tyngdp unkt pa ungdomsfragor.
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Eftertryck av te~t till~tes OJ? källan anges. Bil~er är ~pphovsm~nnens
egend~m. Red forbehåller s1g ratten att korta msändare. F ör obeställt
matenal ansvaras ej.

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

POSTTIDNING
Karin Blom
Erik Dahlbergs g 3 B
222 20 UJND

Adress: . . . . .
Postnummer: .

Guds röst
Du som av tro, princip eller slen·
trian står kvar i folkkyrkan kan
nu poströsta i kyrkofullmäktigevalet. Se till att inte "Kyrkans
väl", bakom vilket döljer sig
m, fp och c, får för mycket att
säga till om.
Visserligen ska man älska sina
fiender, men man behöver inte
därför ge dom majoritet i kyrko·
fullmäkt ige genom att vara passiv.
Om Gud finns så sysslar
kyrka n trots det mycket med
världsliga ting, fastä n förklätt i
sagans form. I b åda fa llen borde
en id<e-troende kunna känna sitt
ansvar.
Finn

Postadress.

ASFALTERA
Hardebergaspåret!
Frågan om asfalt på Hardeb ergaspåret går just nu runt i de kommunala nämnderna. Av tidningsreferaten verkar det som om vpkarna överlag tycks vara motståndare till förslaget. Det är beklagligt.
På cirka en mils omkrets kring
Lund ligger ett antal orter med
många pendlare. Det är en sträcka
som man kan cykla i de fl esta väder och årstider under två viktiga
förutsättn ingar. Nämligen att man
har en bra cykel med tillräckligt
många växlar och att cykelvägen
är slät och inte onödigt backig.
V pk har tidigare uttalat sej för
en underlättad cykelpendling, och
det finns nu hyggliga vägar mot
Staffanstorp och Äkarp-Malmö
(även om de bör kompletteras
med vindskyddande planteringar).
Cykelvägen till Sandby är rak och
har en exemplarisk profil, eftersom det är en gammal banvall ,

men beläggningen duger inte för
daglig snabbcykling.
Nu finns det en mängd lustvandrare och söndagscyklister
som är motståndare till asfalt eringen. Det är med dem som vpkarna ensid igt identifierar sej . Det
finns t o m märkliga fobier mot
"tioväxlade racercyklar".
Men betänk att alternativet
till pendlarens tioväxlade cykel
oftast är en fyrväxlad b il! Lösningen är naturligtvis att både
asfaltera Hardebergaspåret för
snabbcyklisterna och att anlägga
ett ungefärligen parallellt, grus belagt och gärna vindlande, DOtionsspår i riktning mot norra
Ku ngsmarken. Den dubb ellösningen fi nn s redan mot Dalby:
en utflyktsled över Hardeberga
kyrka och en nyttaled utmed
bilvägen.
Gunnar Sandin

IngenjörsforskarETIK
En temadag med inledningar av
Fil dr Boel Berner
Professor P.O. Bolding
Civiling Joachim Lentz
Professor Gustaf Wingren
SÖNDAG 29 SEPTEMBER
KL 13 - 17
Stadsbiblioetkets hörsal
Bredgatan, Lund
Arr : Svenska Ingenjörer Mot
Kärnvapen
Skåne

ULV I FÅRAKLÄDE R
Det är lätt att missbedöma människor! Inte k unde jag tro att
narrspeglar, vettlösa överdrifter
och rå och provok ativ humor fick
Lars Wigforss hj ärta att klappa
snabbare innanför nylonskjortan.
Jag har också, ända sedanj ag träffade Lars första gången , varit helt
övertygad om att han inte är den
som sj unger i en systemkö.
Men, som sagt, ibland klickar
omdömet. Hos mej, när det gäller
att bedöma folk, menar jag. Nu
undrar jag bara en sak : Sedan den
första chocken lagt sej och d u av
Grr :s konstnärligt provokativa rubrik-test-montage stim uleras att
formu lera egna argument i frågan
om bilismen - vad kom du då
fram till, Lars?
Gunnar Be/in

BLASORKESTERN. Lö 28.9 kl
12 a ppellspel p å M å r tenstorget,
alla noter! S ö 29 .9 rep p å Palaestra, nr 10, 23,39 och 73. Vi bryter
repetit ionen li te t idigare för fika
och diskussion om höstens spelplaner. Så ta med fik a.

UT I SKOGEN!
Vpks Vandringssektion in lede r
hö$tSäsongen lördag-sönd ag den
12- 13 oktober. Det blir en vandring uppla,jjd med tanke på nybörjare. Inte minst de i förskolea ldern: turen blir rätt kort och
framkom lig för de cykelkärror
som tas med. "Nomaderna flyttar
med sina barn så varför inte vi" ,
lyder ett gammalt talesätt i sektionen.
I allhelgonahelgen, den 1- 3
november, blir det en mer regul jär vuxenvandring någonstans i
norra Skåne. Även mot slutet av
månaden lär det bli en tur , och sa
kommer höjdpunkten nämligen
den traditionella dece mb ervandringen som i år äger rum den
21 - 22.12.
Upply sningar från och anmäl ningar till Gunnar Sandin , te!
13589 9.

SVENSKA KVINNORS V ÄN STERFÖRBUND:
Distriktsmöte
Sö 29.9 kl 13 på ABF, Lun d.
Rapporte r från Nairobi, plan e r
för hösten.
Gamla och nya SKV-are vä lkomna
L ILLA TEATERN
Fre 27.9 kl
19.30 MUSIKTEATER med Er i
. Neia.
KOMMUNMÖTE VPK - Lund To
3 . 10 kl 19. 30 Stadsbibl studiecir kelrum 2 .
VB REDAKTIONSMÖTE Ti 1.10
k l 20 hos Lars Borgström, österv å ngsv 20. 1 O-års j u b i le u m.

Denna veckas redaktion: L ars
Borgström, Karin Blom och Lars
Nilsson.

N ästa
veckas
kontaktredaktör:
Lars Ni lsson 14 96 14

