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Gustav Adolfsdagen Flytande taxering 

På Lunds skolor flaggar man den 
6 november för att fira Gustav 
Adolfsdagen. Härvid skiljer man 
sig inte från andra skolor i vårt 
avlånga land. Emellertid stämmer 
detta inte med skolans fredsfost
rande målsättning om man be
tänker att Gustav den II Adolf 
bedrev folkmord i 1600-talets 
Europa som vida överträffar vad 
USA presterade i Vietnam och 
vad Sovjet ägnar sig åt i dagens 
Afghanistan . Däremot stämmer 

Möte om . 
miljöskyddslagen 
VPK Lunds miljögrupp har lyckats 
sammanföra hälsovårdschef Högni 
Hansson och rättssociolog Lars 
Ericsson för en diskussion om mil
jöskyddslagens tillämpning . Det 
finns i Lund en stark opinion mot 
företags miljöfarliga utsläpp som 
bl a visats i två lyckade namnin
sam'Jingar mot litsläppen från 
Åkerlund & Rausing och Tetra 
Pak . Högni Hansson fick i fjol 
VPK's miljöpris för att han 
medverkat till det föredömliga 
rådslaget om miljön i Landskrona. 

det väl med "Kvinnor för en bor
gerlig regering" :s uppmaning att 
Sveriges kvinnor ska sluta upp 
kring firandet av den tjocke 
kungen (ökänd för sina många 
kvinnohistorier). 

Med ovanstående stämnings
bild från J aques Callo ts "Krigets 
elände", utgiven 1633, vill vi 
påminna om att inte ens forna 
tiders krigföring alltid var så 
tj usig. 

Han är dessutom känd för sin 
kritik av Landskronaföretagsmiljö
farliga verksamheter. Lars Ericsson 
har nyligen presenterat .sin dok~ 

· torsavhandling som har karaktäri
:serats som en svidande uppgörelse 
med den svenska miljövården . 

Det kan bli en intressant diskus
sion. 

Alla intresserade är välkomna 
tisdag 12/11 kl 19 .30, stadsbib
liotekets studiecirkelrum nr 2. 

l 

Taxeringsnämnden i Södra Vebarp har nu hållit sitt sista sam
manträde för taxeringsperioden och även valperioden. Det är 
ännu lite oklart vilka som kandidexar till en ny treårsperiod. 
Vpk blir dock fortfarande representerat i de fem landsbygds-

: distrikten om nu valkartellen med miljöpartiet håller. 
! Flera partier har faktiskt svå-
righeter att hitta representan
ter till taxeringsnämnderna, 
och vpk är inget undantag. Synd 
för det är faktiskt fascinerande . 

Arbetstyngt 
Ett skäl till att många tve

kar kan vara att. uppdraget ofta 
är rätt arbe tstyngt. Man slipper 
visserligen som i vanliga kommu
nala nämnder läsa på en massa 
handlingar hemma·, men samman
trädena hålls ju utanför Lund. 
Och de kan vara både långa och 
många. 

I Södra Vebarp kom vi i år 
upp i tolv sammanträden . Det är 
en god bit över genomsnittet och 
vår ordförande kan nog vänta sig 
en försiktig reppmand. Men han 
bör- med gott samvete kunna svara 
att vi arbetat grundligt och väl, 
vilket naturligtvis ligger i de en
skilda deklaranternas intresse . 

Till saken hör att Vebarp är 
ett typiskt pendlardistrikt och det 
ger oss mer att göra. Arbetsresor-
na upptar nämligen en allt större 
del av nämndens arbetstid. 

Miljövänligare 
De strängare kraven på rätten 

till bilavdrag har nu gällt i tre år. 
I början höjdes många röster för 
lite rundare bedömningar av de 
många deklaranter som har en 
tidsvinst alldeles intill tidsgränsen. 
Men efterhand har en s a s milj ö
vänlig linje tagit över allt mer. 
V pk har verksamt bidragit till den 
förändringen . 

Det har underlättats av att 
busstidtabellerna successivt har 
förbättrats under perioden. Men 
bilavdrag är inte bara en fråga om 
restid. Man får göra sådant även 
för viss nödvänd~ användning av 
bilen i arbetet . Aven där har vi 
stramat åt tillämpningen, fast det 
har inte gått lika konfliktfritt. Ett 
sådant fall ledde nyligen till den 
första regelrätta blockröstningen i 
nämndens historia. Med hjälp av 
den opolitiske ordförandens röst 
var det f ö arbetarsidan som vann . 

Kapplöpning 
Men tid tar det som sagt. Den 

31 oktober måste nämndernas ar
bete avslutas och då höll vi vårt 
sista sammanträde. Vi trodde 

inte det skulle vara så många d ek
larationer kvar och började dess
utom i god tid, men ack vad vi 
bedrog oss. 

Halv sju såg det kritiskt ut med 
cirka tjugo ärenden kvar. Och om 
en halvtimme skulle mf "Gripen" 
avgå, och vi hade ju beställt bord! 
Ett snabbt beslut : ordföranden 
tog bunten under armen och vi 
kastade oss i ett par bilar. Det 
blev en kapplöpning mot kloc
kan men vi hann. 

Sen kunde vi avsluta vårt 
sammanträde i lugn och ro . 
Visst tjoades det friskt omkring 
oss, för vid ena grannbordet satt 
en möhippa och vid det andra 
något slags firmagäng. Men vi sam
manträdde oförtrutet. Äntligen i 
höjd med Middelgrundsfort , 
stoppade ordföranden ner de sista 
papperen i portföljen, och den 
första omgången Jubileums kunde 
dukas upp! 

Gr 



Kommundelsnämnder 

En av anledningarna till att 
borgarna ökade sina röster i 
Lund är säkert den försiktiga : 
hållning de intog till förslaget f 

om kommundelsnämnder i 
Lund . 

Detta reformförslag som 
ytligt sett tycks handla om en 
politisk decentralisering av 
beslutsfattandet visade sig väl
digt snabbt ingripa kraftigt i 
de olika förvaltningarnas inre 
strukturer, och där arbetar 
som bekant ganska många 
lundabor nuförtiden. Stor oro 
uppstod därför bland arbetare 
och tjänstemän kring frågan 
hur reformen skulle påverka 
arbetssituationen. 

Enligt förutsättningarna fick 
inte reformen kosta något , 
samtidigt som decentralisering
en och denyastadsdelsnämnd
erna uppenbarligen skulle krä
va sitt pris i samordningstim
mar och ökat antal tjänstetim
mar för den stegring i verk
samheten på lokalplanet som 
rimligen är reformens yttersta 
syfte. En möjlighet vore att 
banta förvaltningarnas centra
la verksamhet. \ien vilken för
valtning vill erkänna att detta 
är möjligt? 

Ett exempel är stadsbiblio
teket som i sitt remissvar 
skriver " Bortfallande uppgift
er på huvudbiblioteket är för
sumbara och kompenserar på 
intet sätt de tillkommande 
uppgifterna ute i kommun
delarna". I stället vill stads
biblioteket ha ett tillskott på 
20 bibliotekarietimmar per 
vecka och stadsdel, om kom
mundelsnämnder införs (då 
räknar man med ett utökat 
kulturellt ansvar för biblio
tekarierna) . 

I och för sig vore det sym
patiskt om nya arbetstillfällen 
tillkom men det är knappast 
något som borgerligheten är 
beredd att stödja ens i begrän
sad omfattning. Lösningen 
för dem ligger i att urvattna 
reformen så att den ingenting 
kostar. Kanske genom att ge 
lite extra stöd åt de planer
ingsgrupper som redan finns 
och genom att bara genomföra 
ett experiment i ett par kom
mundelar. 

Sedan kan man fråga sig 
om man ska skratta eller gråta 
åt detta. Kanske leder en 
splittrad kommun bara till 
oreda, förvirring och ökad 
byråkrati och kanske centern 
1 aagsraget trots allt har rätt 
när de i första hand kräver en 
en delning av kommunen 
efter en· folkomröstning 
frågan. 

Kulturnatten får 
efterföljare 

Medeltida religionsutövning 

Den s k "kulturnatten" som· ägde 
rum i LuRd den 21 september i år 
blev en klar framgång även statist
iskt sätt : l 600 besökte konsthal
len, l 400 domkyrkan, 2 000 rock
konserten i Stadshallen, l 000 cafe 
Balzac för a t t ta några exempel. 
Det typiska för kvällen var att här 
förekom gränsöverskridanden i 
stor omfattning, olika åldrar blan
dades, pensionärer besökte r.ock
konserter , konst kombinerades 
med break dance. · 

Arrangörerna bakom det hela 
var Kulturgruppen, som består 
av representanter för musik- och 
teaternämnd, stadsbibliotek , 
konsthall , skolkansli, fritidsför
valtning och Kulturen. Nu plane
ras ett nytt projekt till våren som 
ska handla om medletiden. Aktivi
teter ska förekomma under sport
lovsveckan den 17-21 februari 
och avslutas med ett karnevalståg 
den 19 och 20 april. 

Personligt 
På debatten om lundapressen 
förra veckan frågade förre VB
redaktören J an Hinderson de sam
lade journalisterna om de hade 
tagit något intryck av .Weckobla
dets lite udda och personliga 
sätt att utforma sina artiklar och 
notiser . "Något" , svarade åtmin
stone Skånskan . 

I fredags så läste vi på Syd
svenskans annars sa strikta 
handelssida om en av Consafes 
bostadsplat tformar som kanske 
skulle bli lyxhotell i London . 
Ingen märklig no t is , men underst 
stod det: "Malmös kanaler är 
alltför trånga, men en flytande 
Sheratonpråm i hamnen . v~1:e 
kanske ett Triangelalternatlv !or 
Foiksam?" 

Notisen var f ö signerad " JH" . 

Medeltiden 
På kom munala musikskolan kom
mer barnen spela medeltidsmusik 
på tidstypiska instrument och på 
fritidsgårdarna tänker man sätta 
igång med ullbearbetning, växt
fargning, hantverk , lek ock spel 
med medeltidsanknytning. Kul
turen kom mer att ordna evene
mang- kring medeltida kläder och 
"Y stads pipare" ska svara för mu
siken . Den stora finalen blir ett 
karnevalståg från stadsparken 
genom Lunds medeltida kvarter 
till Tegnersplatsen . 

Det mesta kommer att vara in
riktat på barnen men även de vux
na får sitt i form av filmförevis
ningar, musik och föredrag. Pro
jekt av det här slaget har tidigare 
med framgårig genomförts i Visby, 
Stockholm och Malmö . Så varför 
ska det inte lyckas i Lund? 

Fel person 
påhoppad 
I jubileums-VB, på första sidan, 
hade vi en tecknad bild av kom
munfullmäktiges avgående ord
förande Per Håkan Ohlsson(m) 
som i en pratbubbla tänkte den 
stygga tanken: "Nu skall j ag pro
vocera vpk genom att bjuda dem 
till Grand" . 

Det var orättvist mot Per 
Håkan, tycker Gun Hellsvik, ef
tersom det är hon sj älv som bär 
ansvaret. Tydligen hade ordföran
den planerat festligheter i Råd
huset, men Gun Hellsvik hade då 
tyckt a:t det skulle bli för an
strängande med möbelflyttning 
m. m. för kommunens personal. 

All tså var det omsorg om det 
arbetande fo lket som tick Gun 

Miles Davis 
i Lund 
Den store i Lund! Vi tänkte att 
vi efter alla dessa år (senast 1973) 
ville se honom på nära håll så vi 
skaffade plats på tredje bänk -
höger. In kom Miles och vinkade 
åt oss som vore det barnkalas (och 
det var det ju). Rökrock och vin
röda boats, maximalt tryck frårr 
början i One Phone Call, två 
syn tar och två perccussionister. 
Aldrig trodde vi att vi skulle vänja 
oss vid y land e gittarer och elbas, 
men det gjorde vi. Men syntar och 
trummaskiner? Nej nej ! Och heat
rytm? Den kan inte svänga. Det 
slogs fast för länge sedan av ett 
franskt jazz-orakel och det trodde 
vi länge på. Men nu är vi där. Vad 
har hänt? Jo, den store har satt 
samman dessa element, fått dem 
att svänga, svänga och skickat upp 
det i himeln efter det att spring
och andra stenar i årtal rullat om
kring det på jorden. 

Gör ett experiment: låna 
Michael J acksons "Thriller" (det 
är lätt, varannan tonåring har 
den), spela låten Human Nature 
och jämför den med Miles' ver
sion från senaste skivan. Skillna
den i sväng är enorm (vår 14-åring 
håller med) . 

Sen spelar han söta poplåtar 
dessutom, Time after Time, Ms 
Morisine, Something's on Your 
Mind. Det är rriodigt , men han 
verkar aldrig ha ryggat för det 
fo lkliga, populära utan fö rt det 
framåt genom att integrera det i 
sin konst. Då får han gärna för 
oss ha sina hyss för sig , lite fånigt 
scenframträdande, pråliga kläder 
och inrepeteract drift med pub
liken. 

Om det var diggarnas kalas 
i Lund så var det rena lands
kampsstämningen i Köpenhamn. 
Den store kom in och hälsade 
värdigt på publiken som vrålade 
tillbaka. De tycker väl , danskar
na, att han är deras sen de gav ho
nom det där priset och sen de fick 
med en halvdanska på percussion. 
Miles svarade på uppskattningen 
med långa solon och ännu längre 
program än i Lund. Det stora 
jublet kom när han intonerade sin 
80 - talshit Jean-Pierre. Det var 
som om Frank Sinatra inlett 
Night and Day. 

Jo , som de säger på radion, 
det var sex timmars gripande 
jazzunder hållning. 

ARBETARTEATER 
KLOsTERGÅRDEN 

Pelle H 

Tisdagen den 12/ Il kl 19 spe
lar Malmö arbetarteater pjäsen 
»Det händer ju ingenting» på 
Klostergårdens fritidsgård . 
Pjäsen handlar om en soc1al 
konflikt i ett kvarter mellan ton
åringar och missbrukare. Fritt 
inträde. Arr.: Hyregästförenmg 
ens kontaktkom . 

Hellsvik att indirekt utesluta vpk 
frårr fullmäktiges avslutningsfest
ligheter. Dubbelt skamgrepp eller 
nödvändigt val mellan två onda 
ting? Filosoferna vid Lunds Uni
versitet lär ta upp problemet när 
de i sydsvenskan har diskuterat 
färdigt med de idioter som tror 
att människor har lika värde . 



Miljöpartiet populistiskt? 
Här följer några kommentarer till 
Finn Hagbergs och Lasse Svens
sons "Populism eller ej?" 
l. Om politiken och teorin: 
vi menar att teorin och det teo
retiska arbetet har en åtminstone 
relativ självständighet och inte 
kan kommenderas av politiken . 
Ett (extremt men därför tyd
ligt) exempel på vad som annars 
kan hända är när Lysenko gav 
sig på genetikens teori från po
litiska utgångspunkter, och försök
te få grödorna att gro utifrån 
politikens istället för årstidernas 
konjunkturer. 
2. Om begreppet populism. Vi 
behöver inte gå tängre än till 
Miljöpartiets själsfränder i Norge 
för att finna en omfattande grön 
rörelse vars medlemmar sj älva de 
senaste 15 åren stolt har kallat sig 
popullster (se Bro x, Saetra m .fl .), 
dessutom utifrån samma defini
tion på populism som vi använ
der. Här finns inte plats för att 
skriva populismens histmia, men 
vi kan försäkra att så har också 
·medlemmar i många andra rörel
ser och partier gjort de senaste 
hundra åren . Teoretiska begrepp 
och definitioner är inget man kan 
offra bara för att de, "framförallt 
inom vänstern, närmast är ett 
skällsord." 
3. Att kritisera den representa
tiva demokratin och uppleva sta
ten som hot kan inte förbehål
las populismen , säger FH/LS. 
t.xakt. Dessa ideologiska teman , 
liksom alla andra kan fy Ilas med 
olika innehåll. Enligt vår mening 
är det detta som politik går ut på. 
Partier som representerar sociala 
klasser strävar efter att fylla dessa 
teman med sina egna, klassrelate
rade tolkningar. M p :s tolkningar 
sade vi bäst kunde färstås om de 
relateras till den enkla varupro
duktionens världsbild. Vi har hitt
tills inte hittat något (viktigt) 
inslag i Mp:s politik som vi inte 
kunnat relatera på detta sätt. Men 
om vi håller oss till dessa två 
exempel så finns det viktiga skill
nader mellan Mp :s grundmstall
ning och t .ex. ett arbetarklass
perspektiv. När det gäller demo
kratin har arbetarrörelsen accep
terat det representativa och parla
mentariska systemet, medan Mp 
sätter frågetecken för dess grun
der, kallar det förlegat och utser 
sig självt till den bästa uttolkaren 
av verklig demokrati. M p :s eget 
deltallande i detta system tolkar 
vi mest som en anpassning till det 
faktum att systemet är så grund
läggande förankrat ! Sverige. Ett 
arbetarklassperspektiv kan 
inrymma krav på utökad demo
krati och kompletteringar av sys
temet , vilket förvisso inte skall 
o-Jorifieras. Men det är något annat 
än det som M p :s principiella in
ställning står för. När det gäller 
staten är Mo :s inställning baserad 
på en fr ån- arbetarklassperpektiv 
oacceptabel förenkling: staten 
som ett ho t, staten mot folket, 
istället för att se staten som en 
motsättningsfylld helhet. staten 
har både repressiva och reproduk
tiva funktioner. Mp ser endast 
de repressiva, medan arbetarrörel
sen länge haft en positiv inställ
ning till att bygga ut reprodukt
tiansfunktionerna i . offen~~g 

regi. Samma förhållande gäller 
här , att det offentliga innehåller 
dåliga sidor, och att det inte mmst 
behövs en demokratisering. Men 
ur ett arbetarklassperspektiv finns 
det inget som säger att privat 
organiserad barnomsorg, vård eller 
utbildning är att föredra, vilket 
M p :s politik tar för givet. Eller, 
för att ta några ytterligare ex e m
pel, att det skulle gynna arbetar
klassen med nolltillväxt eller löne
minskningar . Således menar vi att 
Mp:s tänkande är grundat, inte i 
en borgerlig världsbild utan en 
småborgerlig. Här är vi för övrigt 
också medvetna om att det finns 
många olika uppfattn ingar inom 
Vpk, och FH/LS' skrivningar ger 
ingen vägledning om vad de själva 
tycker om M p :s inställning till 
demokrati och staten. 

4. Vilka empiriska fakta har vi 
då för våra påståenden? De inslag 
i Mp:s politik som vi tog upp och 
som vi menar tillsammans bildar 
en populistisk helhet, de ser vi 
som empiriska fakta. Partipro
gram, motioner, tidningsinsända
re, uttalanden och mötesproto
koll, det är för oss delar av en em
pirisk verklighet som vi har gjort 
en tolkning av innan vi uttalar oss . 
Men förmodligen är det inte 
denna typ av empiri som FH/LS 
avser, utan opinionsmätningar , 
väljarintenjuer och valanalyser av 
den typ Sören Holmberg m.fl . 
utför. Problemen här är att Mp 
är ett så pass li tet parti att. under
laget är svårhanterligt.Dessutom 
arbetar inte den typen av sudier 
med frågeställningar som har vår 
utgångspunkt. Det man kan få 
fram om Mp :s väljare i 1982 års 
val är t.ex . att 2 av 3 var kvinnor, 
att 2 av 3 var mellan 22 och 40 
år, att nästan 2 av 3 var tjänste
män, men att samtidigt småföre
tagarnas andel av M p :s väljarkår 
var större än hos Vpk , s, Fp och 
KDS. Tjänstemännen var huvud
sakligen offentligt anställda och 
arbetade inom vård, kultur och 
utbildning. Vad man i det ta 
sammanhang bör komma ihåg är 
att många småföretagare döljer 
sig under andra oftast tjänsteman
nabeteckningar - läkare , arkitek
ter , jurister, veterinärer etc, samt 
en snabbt ökande grupp andra 
tjänstemän med ett litet konsult
bo lag på fickan. 

Själva gjorde vi efter 1982 års 
val en hastig översikt över Mp:s 
kandidatlistor över landet. Vår 
enda utgångspunkt var om ande 
len småföretagare på listorna var 
anmärkningsvärt stort. Vi tyckte 
oss finna en sådan överrepresenta
tion, men av skäl som nämnts 
ovan var materialet svårtolkat. 
Läsaren kan själv studera Mp:s 
listor i Lund utifrån den här 
diskussionen . 

En vanllg reaktion pä våra 
teorier är armars att Mp är ett 
mellanskiktsparti och inte ett 
populistiskt småborger~gt. Men 
det finns i svensk politik av !dag 
inga entydiga och kristallklara 
kopplingar mellan klassbas ~ , val
jarbas, medlems~!lS och politiska 
uttrycksformer . Aven Vl'k ses av 
många som ett mellanskiktspartJ , 
och Lars Werner blir i varje val
rörelse anklagad för att ha fel 
sorts väljare. Samtidigt är det få 
som inte betraktar Vpk som ett 
socialistiskt arbetarparti. Eller? 
Sammanfattningsvis finns det 
ingen empiri som "talar för sig 
själv," utan måste ses i relation till 
olika teoretiska perspektiv. I detta 
fall försöker vi använda den 
marxist iska klassanalysen som 
tolkningsinstrument . 
5. Slutligem tillbaka t1ll det som 
FH/LS egentligen ville diskutera, 
dvs hur Vpk bör förhålla sig po
litiskt till Mp. Vi menar att Mp 
inte ingår som ett naturligt under
lag för vare sig borger hg eller 
socialistisk politik. Deras utanfor 
stående m ås te också respekteras. 
Men det finns uppenbarligen en 
rad fr ågor där vänstern och Mp 
hamnar på liknande ståndpunkter. 
På det hela taget kan Mp tydligen 
komma överens oftare med 
vänstern än med de b09:gerliga par
tierna. Observera attt vi då talar 
om kommunalpolitik i Lund -
förhållandena varierar från 
kommun till kommun. vad ma~ 
bör eftersträva med Mp, liksom 
med socialdemokratin, är en slags 

· "fri association" , ett samarbete 
som tar hänsyn till alla inblanda-

des intressen. Vi väljer detta 
begrepp istället för klassallians, 
vilket är det traditionella begrep
pet. Denna bygger på att de andra 
skall underordna sig arbetarklas
sens intressen . Dessutom är klass
alliansens uttolkare, dess subjekt , 
det kommunistiska partiet. På en 
sådan grund kan man inte heller 
uppnå enhet inom vänstern. 

Speciellt när det gäller miljö
frågorna i bred mening har Mp 
något att tillföra ett sådant sam
arbete, eftersom de etablerade 
partierna inte tycks , ta frågorna 
tillräckligt på allvar, eller låter 
dem bli överbestämda av partier
nas politik på andra områden. 
Hur mycket det sistnämnda är 
rättvist mot Vpk Lund vet vi inte, 
för Vpk i stort gäller det tyvärr 
i allt väsentligt. 

Efter alla dessa utvikningar 
uttrycks förhållandet till Mp 
bäst med FH/LS egna ord, i vilka 
vi instämmer: att Vpk, SAP och 
Mp var och en på sitt sätt kan 
bidra till ett bättre samhälle för 
vanliga människor och att fram
tiden är att söka i en dialektik 
mellan dessa tre krafter. Men ett 
äpple är ett äpple, inte ett päron , 
och skall därför kallas för ett 
äpple. 

Björn Fryklund 
Tomas Peterson 

(Björn och Tomas har skrivit 
en doktorsavhandling i ämnet 
»populism», men vid den tid
punkten hade inte M p bildats) . 

Dumt av Totte 
I DN från den 6/11 finns en inter
l-ju med vår älskade partikamrat 
Torbjörn Nilsson, han med rycket 
nära målområdet, där han säger 
sig överväga att lägga av på direkten 
och i stället ägna sig åt matlag
ningskonsten. Totte är numera 32 
år och börj ar känna sig öm i krop 
pen ibland och är också rädd för 
att det där snabba steget ska för 

. svinna. Han vill inte bli som Sten-
mark, en föredetting som hinns 
upp av gryende talanger. 

Fel 
Det är en sorgligt felaktig stånd
punkt Torbjörn intar här. Varför 
ska man upphöra med idrottande t 
när man blir äldre . Tvärtom är det 
just på ålderns hös t idrotten är till 
verklig nytta och glädje. Skräcken 
för att bli sämre och att inte be
finna sig på den absoluta toppen 
är ett grymt exempel på vad kapi
talistisk tävlingsmentalitet inom 
idrotten kan leda till. Tänk om 
Gunder Hägg fortsatt att löpa, vil
ken underbar veteranlöpare hade 
vi då inte haft! 

Ge inte upp 
Alltså Totte, fortsätt fö r fan. Du 
behöver väl inte springa så mycket. 
Kör med tunnlar , fräcka finter och 
placeringar. Kockmössan kan du 
väl ha parallellt. 

Detta påminner oss om att vpk 
IF :s innernhusträning på Lerbäcks
skolan börjar nu på lördag. Det är 

alltså dags för alla grå pantrar att 
sträcka på de knakande lederna 
och masa sig i riktning mot den 
gula innomhusfotbollen. Visst blir 
vi sämre, men få av oss lägger av. 

Sportred 

(Det man kan utläsa av denna ar
tikel verkar vara att Stenmark är 
en föredetting på grund av att han 
inte som Totte är en älskad parti
kamrat!? En fjärdeplats i VM i 
slalom är ju rysansvärt dåligt! 

(Nej, det var 
uppfattning! 

Sätts an m) 
Tottes dumma 

Sportred 

Något för 
Vandringssektionen? 

10 december :985 -22 janua
ri 1986 försiggår en 200 mil lån~ 
fredsman.ch genom Centralarneri
ka från Panama City till Mexico 
City. Man vill dra världens ,upp
märksamhet till den allt svarare 
politiska, ekonomiska, sociala och 
militära situationen 1 Central
arnerika och protestera mot USAs 
interventionspolitik. 

En lång rad organisationer i 
många länder stöde_r marsche1; . 
Ytterligare informatiOn kan fas 
genom Daniel fl!oor, te! 08-
695974 . 
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POSTTIDNING 

Karin Blom 
Skicka hela adressdelen med din gamla adress till Veckobladet, 
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Adress: ..... 

Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJND 

Postnummer: . 

Jjuprbllnken 
Vad säger ni om att de borger
liga i Lund vill dra in 13 av 15 
b a rnsamarittjänster? 

··Lennart Ryde (m) 

De där ungdomarna som vill föra 
oväsen i Kulturmejeriet kan väl 
frivilligt ställa upp och hjälpa 
mammorna. 

Arne Andersson (c) 

Mamma tar bäst hand om sitt ' 
sjuka barn, liksom suggan sin 
kulting. 

Ebba _Lyttkens (fp) . 

humanitetens namn vill vi 
inte att vilt främmande kommun
anställda ska tränga sig på hos 
stadens sjuka barn. 

Birger Rehn (s) 

Svårt att förstä vad borgarna har 
emot snoriga ungar. Även dessa 
blir ju så småningom gamla ' 
hederliga lundabor. 

Kjell Dahlström (mp) 

Egentligen tycker v i att i ett 
decentraliserat, ekologiskt r i k

tigt nä rsamhäi ie nätverket siäivt 
skulle kunna klara av denna onö
diga centra!by råk rat isk a ut o ifts-

Postadress. 

Grekiskt på Fäladen. 
Efter en alltför kort resa till Kreta , 
fick jag direkt när jag kom hem en 
chans att förlänga den (helt gratis 
dessutom). 

Det var Bio 16 som visade den 
grekiska filmen Rembetiko i Fä
ladsgårdens aula i tordags. Jag häm
tade upp goda vännen på "Skar
pan" och gick dit. Fritidsgården 
hade ordnat med lite aktiviteter 
runtom filmen. 

Doften av mat hade under 
dagen trängt ända in i biblioteket 
där jag jobbar och ryktet talade 
om moussaka och grekisk sallad. 

Före filmen var det dans i 
aulan. Fyra grekiska ungdomar, 
två flickor och två pojkar dansade 
lite blygt sitt lemlands danser till 
glatt och vänligt bifall från publi
ken. De som var d är var till över
vägande delen grekiska invandrare, 
andra generationen tippar jag. En 
grekisk flicka berättade för mej 
att det bor ganska många grekiska 
studenter på "Delfi" (passande 
namn, fast egentligen heter det väl 
Delfinen). Däremot bor det inte 
så många grekiska familjer på Fä
laden utan mest på Linero och 
Gunnesbo. 

Det tog lite tid med filmvis
ningen för apparaten i aulan var 
inte i bästa skick ljudmässigt och 
ljudet var viktigt. Filmen handlar 
nämligen om den grekiska "blues
musiken" från 20-talet, tongångar 
som man kan känna igen i Theo' 
dorakis musik. Det blev många 
pauser för att fixa ljudet och pu-

biiken lät sig väl bekomma, pr_a
tade med varandra, hjälpte till 
med det tekniska och fick efter
längtade rökpause_r. D~: t kändes. 
inte som man var 1 Svenge, de11:na 
tålmodiga eller snarare trevliga 
och väl utnyttjade väntan på fil- , 
men. 

Efter filmen blev vi inbjudna 
att smaka av den :;<Xia maten på 
fritidsgården. Vi var en hel del 
vuxna som trängdes med de van
liga besökarna där, ungdomar som 
verkade lite förvånade över att be
höva dela med sig av platser och 
uppmärksamhet från personalens 
sida. J ag vill förresten passa på att 
berömma dem som då och då för
söker ordna tillställningar som ska 
locka ut lite vuxna i stadsdelen. 
Tänk om biblioteket och fritids
gården kunde bli ett centrum även 
för vuxna på Norra Fäladen. 

Kitt en 
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BLASORKEST !O RN Sön 1 0/11 kl 
19 rep på Pal aestra . Freds låtar. 
Glöm inte Idaröd 16-1 7/1 1! · 
VPK IF Inomhusfotboll på Ler
bäcksskolan Lörd 9/11 kl 16-18. 
UNG l DAG Förståelse och hand 
ling: Praktiskt/pedagogiskt arbete 
med ungdomar i kris. Föreläsn 
med M ats Wahl. Månd '11/11 kl 
19 Stadsbibl hörsal. 
SYDA.MERIKA Carlos, Maria 
Elvira och Vlad imi r sjunger och 
berättar o m barnen och länderna 
i Sydamerika. Sönd 10/11 kl 
13.30 Gröna Rummet Stadsbibl. 
Lund För barn 5-7 år . 
M l LJÖMÖTE Om miljöskydds
lagens tillämpning. T isd 12/11 kl 
19.30 Stad•bibl studieci rkelrum 
se separat artikel. 

Antagligen blir det möte som 
van ligt på måndag kl 19. 

~IC«OBUDI!T l 
Redaktion: Lars Bo rg ström samt 
Finn Hagberg. 

Nästa veckas kontaktred aktör är 
Finn Hagberg som n ås på 129098 
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