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Jörn S om skånska krisen 
Är Skåne på väg neråt som ekonomiskt st~k r~gion och ~om 
mångsidigt kulturell och självstän?ig regton mo~ Svenge? 
Rapporteringen från Malmö tyder 1 de_ssa dagar pa .. d~t . _Sam
tidigt som Kockums hotas av nedl~ggnmg -~a.r m~m~.t1dn~?gen 
SDS upp en artikelserie där skanska nanngslivsforetradare 
målar läget i mörka färger. 
En som också ingått i denna arti
kelserie är Jörn Svensson, riksdags
man för Fyrstadskretsen, som lagt en 
motion om bättre undervisning i 
regional (skånsk) historia i skolan 
och en om åtgärder mot den eko
nomiska och sociala krisen i Skåne . 

Är hotet mot Skåne så allvar
ligt eller är det skånepartiet som 
förryckt debattperspektivet? 

- Det är helt uppenbart, att 
Sverige blivit mer centraliserat de 
senaste åren. l grunden är det en 
ekonomisk friga, där transnationali
sering och centralisering parallellt 
med ett passivt och defensivt skånskt 
näringsliv lett till att Skåne miss
gynnats, säge r Jörn Svensson. 

- Centraliseringen har dock blivit 
värre genom att den nya socialdemo
kratiska regeringen varit mer stock
holmsinriktad. Dels formellt genom 
att sa tsa allt mindre på regional
poiitik och stöd ti:l eftersatta regio
ner. Dels genom att man rekryterar 
sig sjä lv ur och vänder sig allt mer 
till folk i Stockholm. 

Regional medvetenhet 
På så vis ger Jörn skånepartiet rätt 
i att regionala och lokalpolitiska 
problem är allvarltga för folk och 
att en regional medvetenhet är vik
tig . Dock menar han att Skåne
partiet är ett bra exempel på hur 
dessa tidigare outtalade behov filr 
kamouflera en häxbrygd av fördomar 
och reaktionära ås ikter som inte 
alls har med skanefr :igan att göra. 

- Det är just i de t sa mman
hanget, so m min motion om en 
bättre undervisning i skånsk histo
ria är viktig. Det är viktigt för poli
tiken och folks medvetande att de 
känner till vad som hänt i deras 
närhet och hur de och deras nära 
värld ingår i historien. Då kan grup
per so m skånepartiet inte vädja till 
fördomar och inskränkthet för att 
driva lokalpatriotismen som en fr åga 
för dumhet och snäva vyer. l stället 
bör en upplyst och • progressiv 
regional politik liksom kunskaper 
om den egna historien ge möjlig
het til l ökad förståelse för andra 
kulturer och andra världar . 

Risk för maktmissb ruk 
J örn Svensson menar alltså att en 
ökad decen tralisc ring och regional 
och lokal förankring av beslut är 
positiv i ett soc ialistiskt perspektiv, 
men han betonar att frågan inte är 
så enkel att det inte finns problem. 

- En överföring av _ beslut och 
maktbefogenheter på kommunerna 
kan fii till följd att folk blir mer 
utsatta för maktmissbruk . Den stat
liga byråkratin är med nuvarande 

lagstiftning betydligt hårdare bevakad 
än den kommuna la. Man glömmer 
ofta att de flesta "rättsröterätte
gångar" gäller kommunal- och 
länsbyråkrati. Där fmns inte samma 
kontroll och öppenhet . Makten kan 
därför bli visserligen geografiskt nära 
men mer oåtkomlig. 

Protektionism 
Ser man til l Skånes nuvarande 

situation menar Jörn att man måste 
ändra inställning tiU den internatio
nella handeln och frihandelsprinci 
perna om Kockums och den svenska 
varvsnäringen ska kunna räddas. 

Nu driver regeringen en när
mast religiös frihandelslinje som 
historiskt sett visat sig gynna bara 
stora expansiva nationer. Exempel 
som Tyskland under Bismarck, 
Japans hela period som industri
nation och de nya industriländerna 
vid Stilla Havet visar att ekonomisk 
framgäng ofta skett i samspel med en 
protektionistisk ekonomisk politik, 
där man värnat om intern mångsidig
het. I Sverige har detta beskrivits 
av professor Gunnar Myrdal på ett 
övertygande sätt, men det blundar 
man för i regeringen. 

Med en sådan politik är det själv
klart att man inte kan klara av 
att inrikta sig pä sina nationella 
problem, slutar Jörn. 

MD 

Kompol l 
Kävlinge kommun har problem 
med ekonomin. Pengarna i kassan 
är slut och kommunen har extra
möte om hur man ska klara löne 
utbetalningarna. Eftersom både 
Kävlinge och Lund har mode
rata "finanskommunalråd" kan 
det vara intressant att jämföra 
deras reaktioner inför ekonomiska 
svårigheter. 

I Lund har vi vant oss vid 
att Gun Hellsvik med jämna 
mellanrum talar om kris, be
sparingar och skattehöjningar. När 
det serveras av Sydsvenskan är 
det inte lätt att veta hur mycket 
som är sant. Kanske · finns svaret 
i ett uttalande av hennes kollega 
i Kävlinge. Hårt ansatt av en 
reporter fdn Radio Malmöhus 
svarade han lugnt, att Kävlinges 
ekonomi är god. Men det händer 
då och då att det uppstår· till
fälliga likviditetsproblem , dvs 
pengarna i kassan är slut. Man får 

o 12=e arg 
Lösnummerpris 2:00 

Folkmaktens problem 
_ Det bor färre människor i de av FMNL domi~erade o~

rådena nu än 1980-81. President Duartes ~~~-e har fatt kr~fugt 
ökat stöd från USA och det märks. Men militart" kontr~r Vl med 
en ny strategi av klassiskt gerillasnitt: m~d sma, max1malt ut-
spridda styrkor som tvingar fienden att spl_1ttra res~rsern~. .. 

Och bönder som lockats över till regenngsomradena atervan-
der ofta, besvikna. 

Det är Romera Ramirez fr ån 
FMNL i Salvador som besöker 
Lund för att i första hand berätta 
om folkmakten i de av gerillan 
kontrollerade områdena. Själv är 
han från början bonde. Han se
kunderas på resan av läkaren Hans 
Frein. 

Civil organisation 
- Vi reser runt i Europa och 

berättar om folkmakten. Det är 
nödvändigt för att kompensera 
motståndarnas överlägsna propa
gandaresurser. 

Vi har också en rad hjälppro
jekt som vi söker stöd för. Ett av 
dem går ut på att möjliggöra för 
bönder som återvänt till oss att 
etablera sej, att inte behöva sitta 
i läger. 

Folkmakten är alltså den civila 
organisationen i våra två huvud
områden. Den syslar med elemen
tärt nödvändiga ting so m sjuk
vård, undervisninjl och självför-

låna eller skaffa pengar på annat 
sätt så länge. 

Kanske vet Gun Hellsvik att 
det är så, · men hon säger det 
inte ... 

Torsdagens kommunfullmäk
tigesammanträde var en stor vpk
uppvisning. Av '32 ärenden på 
dagordningen var 11 vpk-frågor. 
Det var fyra viktiga miljömotio
ner, lika många handlade om 
kultur. 

Den viktiga frågan om hur 
många flyktingar som ska · få 
komma till Lund skäms inte a·1 
någon reservation denna gång~n. 
Alla partier är överens om att 
ställa upp på Invandrarverkets 
begäran om 150-180 personer, 
men att det inte får vara vem som 
helst framgår av följ ande : "De 
flyktingar, som Lund tar emot 
enligt överenskommelsen · skall 
i första hand vara flyktingar 
med studieinriktning från före
trädesvis de nationaliteter för 

svar. De materiella resurserna är 
små men det kompenseras till stor 
del av en väldig entusiasm. 

Demokrati 
- Det handlar om demokrati. 

Folkmakten har en demokratisk, 
representativ uppbyggnad som 
svarar mot genuina behov. Den 
politiska medvetenheten hos mim
niskorna är stor - de har gjOrt SI

na erfarenheter. Det gör också att 
den trubbiga och naiva regerings
propagandan inte lyckas ·särskilt 
bra. 

Att våra militära och civila 
strukturer har bestått så länge är 
det bästa beviset på vårt stöd 
bland folket. Betänk att Salvador 
är ett litet land - dubbla Skånes 
yta - och att vi inte har några 
basområden i angränsande länder. 

Så vi är optimister, trots att 
fienden trappar upp. Nyss ingrep 
USA, genom en fregatt, för första 
gången i den direkta skottväxling
en. 

vilka kommunen har god bered
skap ." Det var bara vpk som i 
Kommunstyrelsen · välkomnade 
även andra, t ex arbetare , som 
flytt från förtryck. 

Man har också lagt ett förslag 
till ändrad förvaltning och orga
nisation för miljö- och hälso
skyddsförvaltningen. Det innebär 
att stadsläkaren inte längre skall 
vara förvaltningschef. 

I Lund har samma person 
varit företagsläkare på Tetra Pak, 
ett av våra största miljöproblem, 
och chef för den förvaltning, 
som ska slå vakt om miljön. 

Detta har knappast gjort det 
lättare att få stopp på utsläppen 
i södra Lund. Nu föresl år· man 
att han ska vara kvar som kommu
nens miljömedicinske · konsult. 
Vpk och Miljöpartiet har krävt 
att hans tjänst ·ska försvinna 
så att kommunen står fri från 
storföretagen. 



~ ~ Medborgare i 
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Centrumutredningen • repu l .en ane 
VBB, ~om inte är ett kommu

nalt organ, har på kommunens 
uppdrag gjort en utredning om 
utformningen av Lunds centrum . 
Vpk Lund har varit motståndare 
till att en ~ådan utredning genom-
förs av ett utom~tående företag. 

Den nu lagda utredningen, 
som f n är ute på remis~, motsva
rar inte på något sätt de krav som 
~kall ~tälla~ på en sådan. Därför 
bör en ny utredning göra~, en ut
redning som har bredare perspek
tiv och som utförs av kommunala 
utredningsorgan. 

En ny utredning måste ta hän
syn till den svåra luftförorening
situationen i Lund. Staden är som 
bekant en av de värst förorenade i 
Sverige och vid många tillfällen 
överskrider avga~halterna de 
gränsvärden ~om WHO har fast
~täll t. Detta har in te u !redningen 
på något sätt tagit hänsyn till. En 
ny utredning m~te ha som ett av 
~ina primära mål att föreslå åtgär
der som minskar luftföroreningar
na i centrum 

Utredningen har heller in te ta
git hänsyn till de möjligheter som 
finns att förändra kollektivtrafi
ken. Den bollar med olika håll
platslägen och körvägar för bussar 
utan att låt~as om att kollektivtra
fiken m~te ses som en helhet in
om kommunen och regionen. Inte 
målote kollektivtrafiken vara upp
byggd ~om den är idag. Läs Vph 
motion "För en modern kollektiv
trafik". En ny utredning m~te 
behandla kollektivtrafiken i vidare 
bemärkelse, inte bara diskutera 
förläggningar av busstorg . 

En utredning om Lunds cent
rum må~te också vara en utred
ning om framtiden . Vilken tram-
portteknologi kan tänkas vara 
möjlig att utnyttja om 5-10 år? 
Vilka möjligheter finns att ersätta 
dieselbussar med mer miljövänliga 
alternativ? Det finns en mängd al
ternativ- och framtid~teknologier 
som en ny utredning borde beak
ta . 

Kravet på en ny utredning är i 
det närma~te självklart. En utred
ning som tar hän~yn till luftvår
den, en utredning som tar hämyn 
till centrum och periferi, en utred
ning som sätter in Lund i ett stör
re sammanhang, en utredning som 
ger genomarbetade framtidsalter
nativ. 1990-talet kräver andra lös
ningar än 70-talet. 

Vad skall då göras innan denna 
utredning är klar? Inga större 
ko~tnadskrävande inve~teringar 
bör göra~ i stadskärnan. Vpk 
Lund har t ex på medlemsmöte 
be~ lutat verka för att SJ-bu~sarna 
blir kvar i kvarteret Galten under 
en begränsad period, i stället för 
att de flyttas till järnvägsstationen 
eftersom det ur luftförorenings
synpunkt är sämre. Det blir längre 
körväg dit. Så snart ett genomar
betat för~lag föreligger bör de gi
vetvis flyttas, ett förslag som då 
tar hänsyn till luftföroreningarna . 

Samtidigt bör Vpk och andra 
miljövänner givetvis verka för att 
situationen blir så bra som möjlig 
till~ ett nytt förslag föreligger. 

Acceptera inte att välja under
måliga alternativ. Kräv ett bättre 
underlag. Gör så mycket du kan 
för att förbättra situationen . 

Vi har i VB en förkärlek för 
internationella paralleller när vi 
skall beskriva företeeelser i Lund 
och det skulle nu vara på sin plats 
att göra det omvända, dvs med ut
gångspunkt från Lund beskriva 
omvärlden. Vår princip att inte ta 
upp frågor som utspelat sig utan
för Lund gör att man ibland har 
svårt att få till det när man måste 
lägga ett Jundaperspektiv på 
exempelvis militärkuppen i Polen, 
den exploderande rymdfärjan 
eller ruttna djurkroppar i Krut
möllan (norr om kommungrän
sen). När onsdagsekot refererade 
splittringen i finska kommunist
partiet var det en nyhet som vis
serligen är gammal men som ge
nom sitt intresse för VBs radikala 
publik kunde ha ett visst nyhets
värde. Men kan man dra någon pa
rallell mellan Arvo Aaltos och 
Taisto Sinisalos bråk och någon 
händelse i Lund? Möjligen skul
le det vara David Edgertons ut
fall mot socialdemokraterna, de 
gamla kompanjonerna i den ny
gamla majoriteten . 

Enade vi stå . .. 
Nog kan man säga att en viss 

likhet finnes. Aalto har hela tiden 
lidit av • att behöva ta hänsyn till 
gamla, traditionella och fantasi
lösa ståndpunkter från de sovjet
förälskade minoritetskommunis-

terna , och dessas utspel tillsam
mans med det eviga trätandet har 
gjort att partiet gått tillbaka. För 
oss har det varit något liknande, 
bortsett från att det i Lund är de 
radikala som är i minoritet. Myc
ket av vårt valarbete gick ut på 
att visa behovet av en ny arbetar
majoritet och vi kunde därför 
inte använda tid och utrymme 
till att visa vad vi ville använda 
denna majoritet till. Istället blev 
socialdemokraterna allt gladare i 
att distansera sig och markera att 
man verkligen inte arbetade ihop 
med vpk genom att lansera allt 
mer inkrökta och gråa krav . 

Väljare fick intrycket att re
sultatet av en vänsterseger inte 
skulle bli någon vpk-inspirerad 
utveckling mot bättre stadsmilj ö, 
mindre bilar och mer kultur utan 
en socialdemokrati som gick på 
ungefär som borgarna men med 
en viss malmöprofilering a la Y ng
vesson. Inför denna framtid rösta
de givetvis våra (kanske borgerligt 
riksdagsröstande) väljare på något 
annat. 

Nå, nu skall man inte gnälla 
surt i efterskott utan liksom våra 
finska majoritetskamrater utnytt
ja den nyvunna friheten från bar
last till att åter göra politik och 
ideologi levande och utvecklad. 

Att bygga båtar 
Att finnarna till slut surnat på 

sina ryska kamrater är oss inte 
frä mmande. Liksom våra svenska 
socialdemokrater alltid försökt 
hänga oss när de inte direkt be
hövt vårt stöd , har alltid ryssar
na varit glada i att ha ihjäl fi nska 
kommunister när man väl haft 
dem på sin sida vid Syster bäck. 

Om vi nu skall räkna Koc
kumsnedläggningen som ett 
lundaproblem så finns det fler an
ledningar till att studera vårt östra 
broderland (jag menar fortfarande 
Finland). Finnarna envisas med 
att bygga båtar och fortsätter att 
tj äna pengar på det . 

Beror då Kockums problem på 
att vår reger ing är så naivt fri
hande lsinriktad som J örn Svens
son antyder härintill, eller beror 
det på att våra skånska finans
Jejon är så dåliga som man ind i
rekt får intryck av i sydsvenskans 
artiklar? Wärtsiläs direktörer be
griper sig kanske bättre på att 
bygga båtar än våra. Danska ami
raler har j u allt id lyckats segla bå
tar bättre än svenska. 

Men våra problem är våra eg
na, och både i ekonomi och poli
tik är det först när man sj älv 
lyckas so m man kan ta åt sig äran. 
Det har svenska ko mmunister lärt 
sig av politiken. 

Mera sisu! 
Ib Sy lvester 



Direkt efter VBs Jubileumsnummer 
satt jag på tåget till Göteborg och 
skrev ett inlägg om kabel-TV. Ty
värr blev det liggande och i julas 
städade jag bort det. Men när nu 
Gunnar Sandin väcker frågan igen 
så . 

l och för sig riktade Gunnar 
sin uppmaning till Kompol men 
jag tar den som ursäkt för att framför 
mina ståndpunkter. Jag har ju också 
haft glädjen att medverka lokal
TV . 

En sån här debatt borde egcnt
ligfn börja med att ~an diskuterade 
TV-mediet i stort. Ar TV dumt är 
man ju emot alla former : satellit, 
SR kabel lokal mm, och video 
tycker man kanske också är sus
pekt. Feg som jag är gör jag det 
dock lätt för mig och hoppar över 
den diskussionen eftersom det är 
vissa s.aker man kan resonera kring 
oavsett vad man tycker om TV. 

l debatten om kabel-TV måste 
man sk ilja på några olika saker 
dels mellan satellitprogram och lokal 
TV och de ls mellan kabel- och eter
distribuerad TV. Det är nämligen 
lätt att vara emot kabe ln. 

Det sympatiska med TV och 
likaså radio är att alla som har nöd
vändig utrustning i stort sett var 
de befmner sig kan sticka upp sin 

OM KABEL-TV 
antenn och ta ·del av programmen . 
Kabel-TV gör det lättare att rikta 
programmen till de som betalar 
för sig . Det gynnar folk i storstä
derna som redan har ett rikt kultur 
och nöjesutbud, medan folk på 
landet nog aldrig får kabel om de 
inte betalar en h iskelig summa. 

Telenätet i Sverige är idag under
dimensionerat . Televerket m åste 
lägga nya ledningar. Bra, säger dom 
Vi kan fmansiera det nödvändiga 
jobbet med att stoppa ner några 
onödiga och dyra TV-kablar. På 
kuppen blir det lätt att kontrollera 
alla TV-tittare. Inga problem med . 
licenssmitare. 

En inte helt dum kospirations
teori . 

Det hade idag kostat mindre 
än hundra tusen kro no r att sätta 
upp en mast som hade kunnat sända 
lokal TV till alla lundabor. Övrig 
sändningsutrustning finns redan till 
kabel- TV n Televerket säger, att 
det är för lite plats på radiobanden, 
men det är nys. J ämför med ut
landet' Dessuton'l går det att sända 
långt ut på kortvågsbanden. 

l de områden där kabeln finns 
får alla sin TV via kabel. l hyres
hu sen plockas centra lantennerna 
bort. De som inte betalat för kabel
TV får ändå TV l & 2 och DR 

via kabe l. Ett väldigt sårbart system. 
Självklart är att vara emot de 

kommersiella utländska satellitprog
rammen , som vi i och för sig får 
hit vare sig vi har kabel-TV eller 
inte. Det är '1bara" att sätta en 
antenn på taket. Men varför ska 
televerket underlätta det? 

Vad som är intressantare är 
lokal TV, som jag me nar kan verka 
som något positivt. Jag vet inte om 
om jag tror det är något nödvändigt, 
men jag tycker inte det är självklart 
att vara emot lokal TV. 

Bra lokal TV kan bli kontakt
skapande. Det är ett "snabbt '' 
med ium. Det verkar direkt. Det 
kan vara lokalt. 

Men lokal TV måste kunna nå 
alla. Den skall därför, om den skall 
vara, vara eterdistribuerad. V ia mast 
till antenn. 

Nu är tyvärr tänkandet låst vid 
kabel. T ex heter den myndighet 
som ger tillst ånd till lokala TV
sändningar Kabel -TV-nämnden. 

På fr ågan vad VP K Lund skall 
tycka om kabel-TV är det inte 
svårt att svara. Men vad tycker vi 
om lokal TVI 

Förresten hörde jag på radio 
idag om en undersökning som vtsar 
att kabel-TVn hittills mest gynnat 
den internat ionella musikindustrin. 

David Kallbs 

Aniara på Lill.a Teatern 
"En revy om männ iskan i 

tid o ch rum" lyder Harry 
Martinso ns undertitel till 
Aniara, diktsamlingen om 
rymdskeppet som kastades u r 
sin k u rs m ot Mars sed an det 
lämnat d en förödda J o rden 
(D o ris) . 

I företalet skriver han: "Det 
handlar om allas vår gemensamma 
egendom av världsförhoppning, 
sorg och besvikelse, men också 
om våra försök att skapa frister el
ler att med fantasins hjälp fördrö
ja eller uppskjuta obehagliga för
lopp." 

Aniaragruppen på Lilla Tea
tern har lagt ner ett stort arbete 
på att skildra "en livsresa utan an
nat slut än det som ändå kom
mer" (ur programmet). Vi får föl
ja några livsöden - genom musik, 
"kroppslyriskt känslospel", ljus 
m m - inom de ramar av tid och 
rum som är obevekligt bestämda . 

Amatörteatern har möjligheter 
som proffesteatern inte har; en 
teater som är ekonomiskt beroen
de vågar knappast experimentera. 
Denna intressanta uppgift bör all
tid ligga amatörerna om hjärtat , 
och därför var det väldigt positivt 
att se Aniaragruppens arbete, bå
de med tanke på form och inne
håll. 

Där finns en spännande bland
ning av ljud, ljus och rörelse, och 
det är skönt med förankringen i 
80-talet (bevare mig fö r Operans 
(ram tidsmänniskor i ishockeyut
rustning). Däremot tycker jag att 
texten, detta underbara språk, 
kom fram alldeles för lite. Att 
bara höra Martinsons Aniaradik
ter är i sig en resa: 

(18) 
Försök t ill räddning genom 

tankeflykt 
och överglidningar från dröm 

till dröm 
blev ofta vår metod . 
Med ena benet dränkt i 

känslosvall 
det andra med sitt stöd i 

känsladöd 
vi ofta stod. 
Jag frågade mig själv men glömde 

svara. 
Jag drömde mig ett liv men 

glömde vara. 
Jag reste alltet runt men glömde 

fara 
- ty jag satt fånge här i Aniara. 

(79) 
Vi kom från Jorden, Doris land , 
klenoden i vårt solsystem, 
det enda klot där Livet fått 
ett land av mjölk och honung. 
Beskriv de landskap som där fanns , 
de dagar mm där grydde. 
Beskriv den mänska som i glam 
sitt släktes likdräkt sydde 
tills Gud och Satan hand i hand 
i ett förstört, förgiftat land 
kring berg och backar flydd e 
för mänskan: askans konung. 

MS 

Aniara spelas helgerna t o m 15.2 . 

Kompaiii 

KOCKUMS 
Vi i VB missade tyvärr Stig 

Nilssons (vpk) motion om KoG
kums i förrförra veckan, om 
kommunens inställning och bered
skap. 

Det kan nämnas att Vpk Mal
mö och Skåne har gått ut i en 
kam panj med bl a affischer och 
kravet om att Kockums ska be
varas. 

F ö rekommenderar vi till 
läsning Max Lundgrens sentimen 
tala men starka dikt i samma äm
ne på Arbetets kultursida i lör
dags. 

ALLA VÄLKÄNDA 
men även välgrundade argument 
mot Sean Link med dess Öre
sundsbro framförs i ·en vpk-mo
tion till kommunfullmäktige . 
skogsdöd (genom avgaser)' före 
tagsdöd (genom övermäktig kon
kurrens utifrån), förlorade jobb 
(av sammå skäl), förlorad åker
jord (genom asfaltering). Vpk vill 
att kommunen tar stäilning mot 
länken och meddelar regeringen 
detta. 

Liknande argument och mot
svarande krav framför Bodil Hans
so n (vpk) i en motion till SSKs 
fullmäktige. 

F ö finns det en aktuell och 
bra vpk-motion i riksdagen med 
den klarspråkiga rubriken "Om 
Gyllenhammars väg" . 

MOBILIA IGEN 
Den borgerliga majoriteten i 

byggnadsnämnden· har ju tillåt it 
fullständig livsmedelsförsäljning 
på Mobilia. I en reservation skrä
der Thomas Schlyter (vpk) inte 
orden: "Borgarna faller bevekligt 
(skojigt ord!) undan för de envet
na påtryckningarna från arrogan
ta livsmedelskedjor, deras löjligt 
ho t fulla advokater och den upp
blåsta näringsfrihetsombudsman
nalobbyn" (det sista är nog det 
längsta ord som har förekommit 
i VBs smala spalter) . 

Thomas Schlyter punkterar ar
gumentet att Mobilia ska tjäna 
som områdesbutik för Gunnesbo: 
"Pytt! Mobilia ligger inte i något 
bostadsområde utan i ett industri
område invid en trafik plats, och 
det är alla passerande bilister som 
förväntas handla där. " 

NEJTILLALFA-LAVAL 
Vpk reserverar sej också mot 

byggnadsnämndens beslut att på 
Alfa-Lavals begäran upprätta ny 
stadsplan för det nuvarande p-om
rådet norr om Öresundsvägen , där 
företaget vill bygga ett nytt kon
tor. 

Det är ingen industrifientlighet 
som ligger bakom Thomas Schly
ters reservation. Men han p åpekar 
att Alfa-Laval begärt och fått två 
stadsplaneändringar i samma syfte 
men inte utnyttjat dem. Detta 
kostar naturligtvis kommunen tid 
och arbete , och företaget bidrar 
inte till kostnaderna . Skälet till 
den nya begäran uppges vara att 
Alfa-Laval vill bygga ett mer " re
presenta t ivt " kontor , och då du
ger inte vilket läge som helst . 

Det är dock inget fel på vack
ra hus. Heder åt Alfa-Laval Auto
mations nybygge på Gunnesbo, 
tycker 

Gr 
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VERSLÄRA 
Har sett att VB börj at med 

veckoverser. Utmärkt! 
Fast riktigt nöjd är jag .inte . 

Anser att en veckavers i en lokal 
tidning ska vara lokal. Dessutom 
ska den vara rimmad - annars är 
den ju ingen vers. 

Har därför, ehuru själv ej poet , 
gjort upp nedanstående lista på 
godkända VB-rim, samt förslag på 
sammanhang . 

l. Hund. Hundskit är ett tack
samt ämne, aktuellt varje vecka så 
här på vin tern. 

2. Stamkund tänkte jag bli på 
Kulturens restaurang när jag såg i 
tidningen o m den nye , lä t t galne 
arrendatorn . Fast sen såg jag att 
de inte ska ha öppet på kvällen, 
enda tiden som jag går på krog , 
så nu vet jag inte säkert. 

3- 5. Här tar vi hjälp av Evert 
Taube: 

Ringen kostar femton pund 
stanna du en liten s tun d 
jag är vacker, d u är rund 

. eller vad hon nu säger, Flickan 
1 Havanna. Det är inget fel att ut
nyttja stora skalder . Fast den lo
kala anknytningen är skral , åtmin
stone sen Svensk-kubanska före
ningen blev så passiv . 

6 . John Blund. Kan användas i 
verser som tycker synd om de 
stackars kommunalpolitikerna 
som har möte halva natten ett 
kärt ämne för bl a Sydsvenska'n . 

7. Men man kan också skalda 
om små nära ting. Den 24 maj ska 
enligt terminsmatsedeln skolele
verna äta strömmingsflund-
ra . Man kan skriva en sån vers re
dan i vinter och ha på lager , så att 
man 1 den vackra maj kan fara till 
Fågelsång på utflykt med vpk el
ler något annat 

8. samfund. 
9. Så har vi ordet grund. Här 

kan man t ex tänka på VBBs aktu
ella 'lösning" på trafikproblemen 
i stadskärnan. 

l O. Det kan dock, enligt alla po 
e,ter, komma tillfällen då hjärnan 
laser seJ och allt· är som förgjort. 
Pröva då med Sydvästra Skånes 
Kommunalförbund. Det brukar 
hjälpa! 

Grr 

PS Det finn s faktiskt ett elfte 
rimord också, ett lokalt. Gissa vil
ket! 

Postadress. 

HÖRTPÄSTAN 

Enligt välunderrättad källa har 
den inte helt okända middags
lagningsfirman "Chefens kusin" 
nu tagit över den under en lång 
tid anonyma och profillösa restau
rangen på Kulturen. Veckobladet 
har ju tidigare noterat den ökade 
skaran av restauranger i staden 
och väntar med dräglande käftar 
på att få prova den nya . 

Som läsaren väl kan se har VB 
ett tämligen tunt och anspråks
löst yttre och kan vi inte bli 
större på annat sätt- är det vår 
målsättning att bli det i geogra
fin . 

Kommer herr Kallös att laga 
lika god mat på sin · lokal som 
tidigare på VBs jubileumsfest, 
räknar vi med att kunna växa 
ytterligare! 

MÖTE OM 

LENINISMEN 

pip 

Vilken roll spelar leninismen för 
VPKs program och praktik? Vilken 
relevans har leninismen för vänstern 
i de utvecklade kapit al istiska sam
hällena? Vad menas med "leni
nism"? Vad döljer sig bakom stick
ord som "proletariatets diktatur", 
"demokratisk centralism" "arbetar
klasse ns fört ru pp", "krossandet av 
den borgerliga statsa pparaten" osv? 
Vad är känneteckna nde för leni
nismens människa- och de mokrati
syn? Kan leninismen som ideologi 
frtkopplas fr ån den reellt existerande 
leninismen, dvs de östeurope iska 
"socialistiska" länderna? 

Dessa och andra fr~gor blir det 
tillfälle att diskutera onsdagen den 
5 fe bruari kl 19 .30 i Stadsbiblio
tekets studiecirkelrum l och 2. 
VPK-Lund startar då förberedel
serna för det kommande program
arbetet med det fö rsta i raden av 
temamöten . Håkan Arvidsson oc h 
Lennart Berntson inleder under rub 
ri.ken :'Le~ i n i somen i VP K", varpå 
diskusstOn 1 smagru pper tar vid. 

En bra, om än inga lunda nöd
vändig, förberedelse inför mötet 
är att läsa Arvidsson/Berntsons bok 
A/akten, sodalismen och demokratiii 
(Zenit förlag, Lund), framför allt 
kap 1-8 och kap Il, samt förstås 
VPKs program och stadgar. 

VPK-medlemmar, sy mpatisörer 
och alla andra intresserade på den 
po litiska vänsterkanten hälsas väl 
komna! 

VPK Lunds studieutskott 

FEST 

på Fakiren 

-de n 8 / 2 kl 1 9 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g J B 
222 20 Lli.Jm:J 

EFTERLYSNING 
Vpk Lund~ utmärkta megafo

ner har någon lånat utan att läm
na tillbaka dem . Det har inte varit 
återlämnade på länge. Snäl la du 
~om har dem: vi~~ t får du låna 
men inte fö r alltid! Amne~ti bevi l
ja~ om de återkommer inom en 
vecka från detta meddelande~ 
mottagande. 

önskar köpa ett litet kylskåp. 
Lars 
046-12 74 95 

Om 14 dagar utkommer 

C A Cohen 
Karl Marx historiet eori 

Beställ under tiden vår 56-sidiga 
katalog med h istorisk och sam
hällsvetenskaplig litteratur. Kon
takta Arkiv, Box 1559, 221 01 
Lund , telefon 13 39 20. 

Peaoner ~om lä~par har ofta 
vittnat om att detta all~ inte är 
något handikapp . Den man talar 
med fa~cinera~ av det lätta tal
felet och ly~mar med ~kärpt upp -
märk~amhet. 

Vid ~ättningen . av detta VB
nummer har ju~t bohtaven ~ bli
vit något defekt. Förhoppning~vi~ 
leder det till att ni lä~er texterna 
extra noga. 

Till nä~ta nummer beräkna~ 
dock felet vara avhjälpt. 

med anledning av VPKs årsmöte . Sättarens anmärkning 
Mat, dryck och stereofonisk musik .L.---------------1 

B LASOR KESTERN . S ö 2 .2 k1 19 
rep p å Pal aestra av ry ska p ro 
gramm et in f ö r vp k s å rsfest den 
8.2. OBS! se xtetten ska spe la 
"Barr ikaad marss i" . 

VPK IF . Lördagsträ nin g 1 .2 k l 
16-1 8 p å Le rb äc ks kola n . Trä-
n in ge n den 8 .2 in stä lld p ga 
Tor nacupen . 

konvnuniatlsk 
kommunalpolitik 

Hur står det till med Lunds 
finanser? Får man tro borgarna 
vacklar Lund på ruinens brant. 
På måndag den 3.2 kommer 
Mats Hansson från kommunens 
budgetavdeln ing till partilokalen 
på Bredgatan. Han ger en inblick 
hur det går till att göra kommu
nens budget, vad de nya ned
skärningarna från staten innebär , 
hur tj änstemännen ser på budget
läget och vad man kan vänta 
sig av framt iden. 

Genomgången med Mats 
Hansson vänder sig till alla in tres
serad e och särskilt till dem 
som sitter i nämnder och sty
relser. Mötet börjar kll9.30. 

~ECKOBUDET 

Re d a ktion: Mårten Du ner , Rolf 
Nilso·n och Lars Svensson . 

Ko ntakt redaktö r för n östa V B: 
Må rten Dunllr , tel 13 98 08 
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