
VECilf)BJ .. AJ)1~1' 19 UTGIVET A V VPK OCH KU l LUND 

Utkommer fredagar 1986 
Fredagen den 23 maj 

Efter ett initiativ av Vpk 
Skåne och i samarbete med 
Rolf Nilsson, Folkkampanjen 
i Lund, hölls i lördags ett mö
te i karnevalsyrans Lund. Mö
tet var tillkommet för att dis
kutera det fortsatta kärn
kraftsmotståndet ·efter den 
lyckade dern.onstrationen 
Lund förra onsdan. 

Mötet på Fakiren samlade del
tagare från elva skånekorn1imner. 

Representanter för V pk, Miljöpar
tiet, SSU Skåne, FPU Skåne, 
KDS, Fältbiologerna och" Folk
kampanjen hade hörsammat kal
lelsen. Folkkampanjens nya' ord
förande Inger Mikaeli hade korn
rnit från Gävle och Tord Björk i 
Miljöförbundet korn från Stock
holrn. 

Rolf Nilsson i Folkkampanjen 
inledde med en genomgång av de 
olika aktiviteter som planeras un
der sommaren. Folkkan;panjen 

Karnevalen. över 
Karnevalen är över och 

nu ligger det glassplitter över
allt, så Lunds cyklister riske
,rar punkor några månader 
framöver. Det blir de fattigas
te som drabbas värst, de som 
kör på gamla och utslitna 
däck. Bilisterna kommer ty
värr att klara sig. 

Jag bor vid karnevalsområdets 
huvudentre och har naturligtvis 
inte haft en chans till ostörd nat
tasörnn. l stället har jag druckit li
te vin· och begett mig in i festyran. 

Roligast har varit att lyssna på 
blåsorkestrarna och se på baletter
na. Jag har som alla andra skrikit 
"en gång till!" och busvisslat (en 
nästan glömd talang som är ett so 
cialt arv från min barndorn i 
Stockholrn). 

En riktig karneval ska väcka 
till liv dunkla drifter och öppna 
portarna till barndornens kiss- och 
bajsstadiurn. Det var inte svårt 
med tanke på allt öl som flödade. 
Männen hade pissrännan, men 
hur bar sig egentligen kvinnorna 
åt? Det fanns mycket av förtviv
lan i många kvinnors ansikte. 

Nu ska jag inte klaga på all 
nedsmutsning, alla misshandels
fall, fylleriförseelser och tjuvnad. 
Det är väl det pris man får betala 
får 'en STOR karneval. Men två 
våldtäkter är två för mycket. 

Tjallar-Klette 
Ett sympatiskt drag hos karne

valsfunktionärerna är att de ser 
genom fingrarn·a när någon ung
dorn tar sig för att planka in. Det
ta kunde jag konstatera från mitt 
fönster, med utblick över Lunda
gård. Men döm om min förvåning 
när jag får se fp-politikern Tove 
Klette under ganska lång tid agera 
tjallare på dem som olovligen för
sökte ta sig in på området. Hon 
ställde sig bakom en buske, för att 
dolt spana utmed stängslet mot 
Kyrkogatan. Så fort någon synda
re började klättra på stängslet till
kallade hon en funktionär som 
motvilligt ingrep. Vilken kuslig 
polisstat skulle vi inte få om fp 
korn till makten! 

Fem dagars häkte 
Dagen innan karnevalens bör

jan satt jag som nämndeman vid 
en fyllerirättegång där ett vittne 
misstänktes för mened. Innan 
dorn avkunnades häktades vittnet 
för att att han inte skulle undan
röja bevis. Detta trots att han 
länge hotats av menedsåtal men 
ändå inte ändrat sig. 

Utan vidare prövning kan nu 
vittnet hållas häktat i fem: dagar, 
dvs över karnevalen . J ag misstän
ker starkt att polisen erbjuder fri
givning mot bekännelse. Ett svårt 
val för en ung kille, eller hur? 
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har ett kärnkraftsläger i Dörri;d 
3-6 juli (närmare information 
från Rolf Nilsson, Mellanvångsv. 
6 B, 223 55 Lund) . 

Tord Björk informerade om 
Nordiskt Miljöläger på Ven 2- 9 
augusti (Miljöförbundet, Box 64, 
150 13 Trosa). Efter diskussion 
beslöts att utöver dessa aktivite

. ter följande skulle prioriteras för 
Skånes del: 

l. Namninsamling av lokala 
folkkampanjgrupper för kravet . 

"Stoppa kärnkraften, Stäng Bar
sebäck NU, Satsa på alternativen. 

2. En Barsebäcksrnanifestation 
den 9 augusti. 

För detta arbete bildades en 
kornrnitte bland de närvarande. 
Avsikten är att senare förstärka 
kornrnitten. De VB-läsare som är 
intresserade av att jobba med des
sa frågor tar lämpligen kontakt 
med undertecknad. 

Rune Liljekvist 
Tel ~ 15069 

Lundalinje 
vann framgång 
I helgen hade KU kongress i Stock
holrn. Förra kongressen var det 
st'ora motsättningar mellan å ena 
sidan grupper som företrädde en 
ortodox linje i ideologiska frågor 
och de mindre grupper, bl a KU
Skåne, som i dessa frågor stod för 
en förnyelselinje och menade att 
KU skall~ sarnarbeta med andra' 
grupper i ungdomsfrågor. KU-Skå
ne . ·hade överhuvudtaget ingen 
framgång med sin syn på arbetssätt 
och valde att stå utanför förbunds
styrelsen istället för att få symbo
lisk representation . . 

Lugnare debatt nu 

Denna gång var det en lugnare 
kongressdebatt De tunga ideolo
giska frågorna flyttades framåt till 
nästa kongress, då principprogram
met skall revideras. Samtidigt hade 
synen på organisationen och vad 
man sysslar med förändrats i rikt
ning mot KU-Skånes syn - och 
KU-Lunds. 

De dokument som togs på kon
gressen om framtid och verksarn
het innehöll frågor ur ungdornsper
spektiv. Det gällde miljöfrågor, ny 
teknik, arbetslöshet, kulturfrågor 
osv. Man tog även ett aktionspro-

gram-med KU:s konkreta plan för 
skola, arbetslösheten mm. Lund 
har även fått med kvinnoperspek
tiv i dokumenten med speciell in
riktning på unga tjejer. Man har 
även fått med kritik om bristen på 
demokrati i de socialistiska stater
na.• 

Traditionelllinje bakåt 

Det har blivit en förändring i 
KU sedan förra kon~essen. Den 
traditionella linjen där man ensi
digt betonar klassperspektivet i alla 
frågor på bekostnad av ungdorns
perspektivet ,har gått tillbaka, me
dan KU gått framåt där man valt 
att arheta med andra grupper, t ex 
i kampen om rnusikhus. KU-Lund· 
menar att det är en viktig framgång 
för deras sätt att arbeta. 

Det är inte minst viktigt i en tid, 
då man ser tecken på en ny väns
tervåg börjar växafrarn:Sydafrika
rörelsen, miljöfrågor, antirasis
rnen. 

Till sist kan nämnas att Gull
Britt Hallberg . från Lund kom 
med i förbundsstyrelsen. Överhu
vudtaget är det en majoritet av 
tjejer i styrelsen liksom det finns 
en majoritet av kvinnliga distrikts-
ordföranden. · 



Skolpolitik som 
kapitalförstöring 

Inför skolstyrelsens budge~
sammanträde hade de ansvan
ga ute på ·skolorna redovisat 
sina behov till kansliet. De 
hade fått order att vara åter
hållsamma, och det finns ingen 
anledning att misstänka att de 
inte hållit igen. Skolans behov 
för att kunna ge elever bra under
visning och elever och perso
nal anständig arbetsmiljö är näs
tan 20 miljoner större än vad 
den borgerliga majoriteten är 
beredd att ställa upp med. 

När skillnaden är så stor 
mellan verkliga behov och borg
arnas ambitioner, blir den logis
ka slutsatsen att till och med 
deras skolpolitiker, som ju kän
ner till skolans problem, de är 
nästan alla lärare, är beredda 
att offra utbildningen för o
förändrad kommunalskatt. Man 
kan givetvis inte pruta bort så 
mycket utan att det får drastiska 
konsekvenser. 

· Det är som vanligt de barn, 
som har störst behov av bra 
skolmiljö och undervisning, som 
drabbas hårdast, och de per
sonalgrupper, som står längst 
ner i hierarkien, städare, vakt
mästare och skolmåltidspersonal 
som hotas. 

För att tala klartext: Den 
borgerliga skolpolitiken för
stärker klassamhällets orättvisor! 

Nu stred visserligen försöken 
att minska personalens arbets
tid med de avtal som fanns, 
men det får nog främst ses som 
ett olycksfall i arbetet, och 
risken är stor att borgarna kom
mer tillbaka med rena avske
danden. 

Massakern på den samlade 
skoldagen har inletts. Den har 
länge varit en nagel i ögat på 
moderaterna. De våldsamma pro
testerna från lärare och föräldrar 
gav· ordförande Lars V. Andersson 
kalla fötter den här gången 
och han gick med på alla dis
panser som kom in, men detta 
är bara ett tillfalligt uppskov. 

Redan nu står många av 
Lunds skolbyggnader och för
faller. Med den bogerliga bud
geten kommer det att bli ännu 
värre. Det är frågan om kapital
förstöring av sådan omfattnmg 
att kommunens revisorer har 
reagerat. Nu vilar samma hot 
över skolgårdarna. Konsekvensen 
blir att arbetsmiljön försämras för 
elever och personal. 

Böcker och annan undervis
ningsmateriel har blivit allt dy
rare. Priserna har ökat mer 
än på andra varor, därför har 
skolans anslag urholkats under 
flera år. Nu har borgarna upp
täckt att det finns kommuner 
som satsar ännu mindre än 
Lund och därför tycker man 
att det går att pruta här också. 

Lund som en gång hade 
framsynta skolpolitiker och 
gjorde skäl för namnet lärdoms
stad , styrs nu av en ömklig 
skara som verkar vara nöjda 
så länge det finns någon kom
mun i landet, som är värre. 

Det behövs en 
kulturnämnd 

Den vitala Lilla Teatern som 
f n består av dussinet amatör
teatergrupper (och några 
bamgrupper) riskerar att stå 
utan scen till hösten. Det är 
skandal! Och ändå har kom
munen under lång tid vetat 
att Lilla Teatern inte skulle få 
behålla sin nuvarande scen. 

Det är tveksamt om borgarna 
kommer att tillstyrka den s k Tea
terbanken vid stortorget, och 
även om så skulle vara fallet kom
mer ombyggnaden att ta tid. 

En massa detaljfrågor 
Tyvärr är hanteringen av Lilla 

Teaterns problem typisk för kom
munens sätt att hantera kulturfrå
gor. Det finns ingen som helst 
övergripande kulturpolitisk mål
sättning. Kulturen blir bara en 
massa detaljfrågor som får engage
ra de tämligen maktlösa kulturella 
smånämnderna. Kommer någon 
betydelsefull kulturfråga på tape
ten hanteras den i stället som ett 
udda ärende i kommunstyrelsen. 

Teaterlivet utarmas 
Typiskt för kulturpolitiken är 

att Merkuriusteatern lämnat sta
den pga bristande stöd. Lilla Tea
terns professionella ensemble upp
hörde med sin verksamhet för 
några år sedan. På det sättet ut
armas teaterlivet i Lund samtidigt 
som Hagge Geigert gästspelar på 
stadsteatern. 

Det behövs en grundlig diskus
sion om teatern i Lund! Jag tror 
att kulturlivet behöver en fast 
lundaensemble - att kommunen 
knyter en fri grupp närmare till 
sig. Kans.ke skulle man kunna bör
ja med barnteater! För det är 
först med en rejäl satsning på pro
fessionella skådespelare som också 
amatörteatern kan blomstra. 

Nämnd med resurser 
Men för att kulturfrågorna 

överhuvud taget skall få nån 
tyngd i den kommunala politiken 
behövs det en Kulturnämnd! En 
nämnd med resurser att ta ansvar 
för den kulturella mångfalden . 
Det är i alla fall den slutsats jag 
drar, av mitt "sittande" i Kultur
stödsnämnden! 

Rabert Berg 

Barsebäck och 
landstinget 

Tjernobyl har visat att även 
"omöjliga" kärnkraftsolyckor kan 
inträffa. Hur är det då med lands
tinget och Barsebäck, frågar vpk
arna Inger Johansson, Monica 
Eriksson och Britt Prokec i en in
terpellation till förvaltJ1ingsu t
skottets ordförande. Mer precist 
undrar de: 

l. Kommer utskottet att kräva 
av regeringen att Barsebäck stop
pas omedelbart? 

2. Finns det tillräckligt med 
jod tabletter? 

3. Har man kartlagt de medi
cinska konsekvenserna av den 
ökade stråldosen från Tjernobyl? 

4. Hur är sjukvårdens plane
ring inför en eventuell katastrof i 
Barsebäck? 

Bygg Värpinge, 
men gör det bra l 

"Om VPK hade fått bestämma så hade Gunnesbo inte funnits 
idag ... Det var ingen hejd på hur dåligt det skulle bli ... 'Det 
blir ett område utan service, med dåliga kommunikationer och 
ett isolerat höghusområde längst bort på slätten'." Men nu sitter 
vi där, berättar Kristina Zitko i "Lund sett från vänster 1986" 
och försöker göra det bästa möjliga av situationen. ' 

Fallet Gunnesbo belyser den principfaste politikerns dilem
ma. Och nu är det aktuellt med ett nytt stort bostadsområde 
Värpinge. ' 

Jag tycker det är dags för vpk 
Lund att göra en klok revision av 
vissa stadsbyggnadsprinciper. Som 
en konsekvens bör man sägaja till 
Värpinge och bidra till att Lund 
äntlig~n får en ny stadsdel som är 
bra. Arendet har böJjat behandlas 
i byggnadsnämnden och det är 
därmed dags att ta ställning. Re
dan har intressanta motsättningar 
försports bland vpks kommunal
politiker. Men saken rör inte bara 
dem. Vi tycker att det vore trev
ligt med en bred diskussion om 
Värpinge i VB. 

Att och hur 
Vpk har hittills officiellt gått 

emot planerna på nybebyggelse 
ute på åkern mellan den nuva
rande stadsbebyggelsen och den 
gamla byn Värpinge nere vid ån. 
På samma sätt som vi var emot 
det snart fardigbyggda Gunnes
bo. Gunnesbo blev heller ingen 
bra stadsdel. Det framgår indirekt 
av Kristina Zitkos artikel och mer 
öppet av Anders Svenssons analys 
i samma publikation. 

Vi var mot att Gunnesbo bygg
des men också hur det byggdes, 
även om vi som en konsekvens av 
det förra inte sa så mycket om det 
senare. Jag ska förtydliga argu
menten och ta upp deras bristan
de relevans för Värp inge. 

Håller motargumenten? 
l . Lund bör inte växa. Solida

riskt skulle vi överlämna tillväxten 
åt andra orter och trakter. Men 
jag håller inte längre med. Lund är 
en fin stad att bo i och jag unnar 
fler att göra det. Många vill up
penbarligen flytta hit, spontant · 
och inte av ekonomiskt nödtvång. 
Och 'bortsett från det kommer 
Lund att växa. Kunskapen har , 
även internationellt, blivit en 
mäktig lokaliseringsfaktor. Och 
bostadsbrist har vi redan. 

2. Lund bör i första hand för
tätas. J a visst. Det är fortfarande 
ett riktigt krav att bygga bostäder 
på Norra Ringen eller förtäta 
Professorsstan. Men bl a i avsak
nad av ett trovärdigt trafikpro
gram har vpk heller ingen trovär
dig modell för hur en omfattande 
förtätning ska ske. 

3. Lund får inte växa på den 
bästa jorden. Detta är ju ett sym
bolargument: i praktiken är bröd
limporna, margarinpaketen och 
sockerbitarna från Värpingeåkrar
na försumbara. Det blir inte sämre 
för det : symboler är viktiga i poli
tiken. Men den agrara överpro
duktionen, inte bara i Sverige 
utan i världen, är ett tungt fak
tum. Och gentekniken accelererar 
utvecklingen, meddelas på initie
rat håll. 

4. Bygg i första hand österut, 
på de sämre jordarna. Det tycker 
jag heller inte längre. Det har an-

förts kommunalekonomiska skäl, 
men de gäller vad jag förstår minst 
lika mycket för Värpinge och Väs
ter. Och avståndet från de nya 
stadsdelarna i öster till stortorget 
respektive Lund C blir 3.5 och 4 
km mot 2 och 1.5 för Värpinge 
(stationen är viktig i vårt trafik
politiska tänkande). Två kilome
ters extra väg till stan och tåget: 
det är stor skillnad i trivsel och 
standard. 

5. Många av de närboende är 
mot utbyggnad. · Denna reflex
mässiga tröghet är inget argument 
för seriösa politiker, om bara det 
blir en bra ny stadsdel. 

Start i söder 
Det planerade området omfat

tar ca 100 hektar. På det tänker 
man lägga drygt l 600 lägenheter 
och inte så mycket annat, vilket 
blir rätt glest (148 "rumsenheter" 
per hektar mot t ex 338 på Pape
gojelyckan). Byggstart blir 1990 
med början i området söder om 
ravinen. 

Just nu diskuteras ett förslag 
till s k dispositionsplan, fram
ställt på byggnadskon toret. Det 
finns i tre alternativ som dock har 
förutsättningarna och filosofm ge
mensamma. Vår karta återger i 
stort vad som föreslås som huvud
alternativ. 

storskaligt 
Anders Svensson tog oss ut till 

Gunnesbo bit för bit. På vägen dit 
växte utbyggnadsområdenas stor
lek, ökades byggtakten, svällde 
kvarteren , avtog folktäthet, gatu
antal, butiker .och annan service. 
Funktionsuppdelningen skärptes 
och därmed enformigheten. Kon
takten med det "riktiga" Lund 
tunnades också ut efterhand, med 
Norra Ringen som avgörande fy
sisk och psykologisk spärr. Det 
enda på Gunnesbo som påminde 
om Lund var faktiskt Allhelgona
kyrkans torn vid horisonten. 

Anders Svensson menar up
penbarligen att detta var en för
flyttning från bättre stadsmiljö till 
en sämre. Få lär egentligen invän
da. 

Kritiken mot Gunnesbo kan 
på punkt efter punkt upprepas 
vad gäller det av tjänstemännen 
tänkta Värpinge. Först har vi själ
va skalan. Ytan motsvarar hela 40 
procent a_l! det nuvarande Väster 
nedanför Oresundsvägen. 

Förslaget säger sej syfta till att 
"föra vidare den stadsbyggnads
tradition som finns på Väster". 
Men är det något som karaktäri
serar Väster så är det p1ottrighe
ten, mosaiken av olikåldriga kvar
ter. Slutsats: halvera området, ta 
i detta sammanhang bort delen 
norr om ravinen. Det förenklar 
också för kollektivtrafiken. 



Tätare och småttigare 
Det behöver inte betyda någon 

halvering av lägenhetsantal och 
befolkning. En bra stadsdel kan 
vara tät: se jämförelsen med Pape
gojelyckan ovan. Själv kan jag tän
ka mej att man kryper närmare ån 
men även fyller ut luckan till byn 
Värpinge. Den falska åkern kring 
östra Torns by (se återigen An
ders Svenssons artikel) behöver in
te upprepas. 

Sen var det kvarteren och ga
torna. Som framgår av kartan tän
ker man sej ett bilstyrt (och per
verst trafiksäkerhet~tyrt) vägnät 
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Norra Fäladen och r~ten a:' stan . 
Det är en av stadsmotonsmens 
många destruktiva sidor att den 
skap'ar svåröverstigliga enklaver. 
Låt oss anstränga oss så att '4är
pinge blir en tät och naturligt 
fortsättning på övriga Väster. 

Nyckeln heter Trolleb.er~svä
gen. Det är ju den som varpinge-
borna och deras besökare kommer 
att orientera sej efter. Den är i dag 
en rak och konsekvent led genom 
delvis fula men intressanta stads
delar. Låt den fortsätta, med alle
träd och allt. Lägg slutna kvarter 
efter sidorna. Reservera utrym-

Preliminärt tjänstemannaförslag om Värpingeområde t, aktuellt för ut
byggnad 1990. Märk R innebäcksravinen som delar det m1tt Itu. De skug
gade områdena är tänkta för butiker. 

av banalaste sort. Som vanligt i 
nya bostadsområden kommer be
sökare som anlänt med buss eller 
cykel att irra omkring, för adres
serna anges förstås med utgångs
punkt från "utifrånmatningens" 
nät av bilvägar. Nej, ge oss i stäl
let ett småskaligt rutnät. 

Men trafiksäkerheten, kvider 
säkert någon. Det ordnar sej. Lägg 
in många fartpucklar, och så skar
pa att det svider ordentligt i tas
ken på fortköraren (det är nästan 
bara män som kör för fort). Sen 
uppkallar vi de många gatorna ef
ter arbetarpolitiker och andra ra
dikaler. Det skulle knyta an till 
en annan sida av Väster. I sam
manhanget kunde det bli ett be
hövligt uppsving för folkparken. 

Vägep till Trolieberg 
Varför ville vpk bygga bostä

der på Norra Ringen i det gamla 
beslutet? Jo , för att få bort spär
ren mellan Gunnesbo, Nöbbelöv, 

men i dem för kontor och andra 
verksamheter - de har goda ut
sikter att bli attraktiva. (Tjänste
männen vill ha en femti meter 
bebyggelsefri skyddszon på norra 
sidan vägen, hemska tanke!) 

Mitt i Trollebergsvägen ska na
turligtvis tvåans nya trådbusslinje 
gå. 

Trollebergsvägen ska naturligt
vis även i f ortsättningen gå till 
Trolleberg, inte vika av åt andra 
hållet bort över ravinen. 

Trådbuss 
- Mitt i Trollebergsvägen ska 
tvåans nya trådbusslinje gå. star
tas nödvändiga utredningar nu 
kan den mycket väl vara klar tills 
de första nya värpingeborna flyt
tar in. Därmed kan Värpinge re
dan från början bli en stadsdel 
med klar milj öprofil. 

Gunnar Sandin 

Runes 
senaste 

Hört i fastighetsnämnden av 
fastighetschef Rune Linder den 
14 5 i samband med beslutet att 
återöppna den offentliga toalet
ten bredvid domkyrkan: "Vi har 
utrett hur ofta vaktmästarna be
höver besöka toaletten." 

I övrigt beslöt nämnden att in
te återinföra bostadsbidrag för 
hushåll utan barn, inte heller 
den extra månadsutbetalningen av 
bostadsbidrag som skedde 1985. 
Alla partier utom vpk röstade 
mot. 

Landkrabba l 
Fredag 23 maj kl 18 har Fot

toarteatern åter premiär på Kultu
ren. Årets pjäs heter "Lasse i Ga
tan" eller "Pirater" och är skriven 
av Lars Forssell. 

Vi spelar pjäsen under tre vec
koslut: den 23-25.5, 30.5-1.6 
samt 6-8.6, alla dagar kl18. 

Spelet försiggår utomhus på 
vårt skepp SANNINGEN med 
Lasse, Ingela och Janne - ett tri
angeldrama, skeppsgossen Olle, 
timmermannen Såg, Rosita och 
Anders. Havet är gott och ont, 

·och havet vaggar er till ro. Men 
Havsguden och Sjöjungfrun har 
också sina fingrar med i spelet! 

Regissör för vår seglats på de 
villande haven är Maria Sundqvist 
från Lilla Teatern. Musik till vår 
historia om SANNINGEN har, 
skrivits av Claes Otterlid och 
framförs av vår sju-sjömannaor
kester . 

Pris 20 kr, barn fritt. Välkom
na och skepp ohoj! 

Klar 
vänsterseger 

·Malmöpolitikerna hade utma
nat lundapolitikerna på Karnevals
loppets 21 km. Lund hade anmält 
tolv politiker mot Malmö fem. 

Resultatet blev en stor seger 
för vpk och s. Det är tveksamt om 
någon borgare kom i mål, och det 
är heller inte bekant om någo n 
malmöpolitiker lyckades ta sig 
fram till Lund. 

I mål kom dock nedanstående 
lundaseptett (första siffran anger 
placering i relation till övriga 
l 573 löpare som gick i mål): 

49 Jan Svensson, vpk 
300 J an Kockum, s 
351 Pelle Almen, s 
417 S-H Mattsson, vpk 
515 Finn Hagberg, vpk 
689 Lars Svensson, vpk 
838 Öivind Hatt, mp 

1.24.53 
1.33.25 
1.35.04 
1.36.49 
1.38.58 
1.42.22 
1.46 .26 

Särskilt imponerande är för
stås J an Svenssons prestation. I 
tävlingsklassen H 35 skulle han ha 
kommit på artonde plats. 

Det har spekulerats i om det är 
arbetarklassens starka kroppar 
som är förklaringen till vänster
framgången . Det är möjligt men 
det beror i så fall på arvet, ty näs
tan alla på listan är akademiker i 
dagens läge. 

Sportred 

Frän det 
kommunala 

Realpolitik 
Ett område på Gunnesbo ska 

bebyggas med friliggande villor. 
Fastighetsnämnden valde mellan 
att husen skulle värmas med vat
tenburen el eller fjärrvärme. Den 
förordade elalternativet. Social
demokraterna protesterade inte. 
Det gjorde inte centern eller mil
jöpartiet heller. Ska Barsebäck 
avvecklas? 

Sätta sig över . 
Socialnämnden har ändrat 1 

reglerna för kommunalt bostads
tillägg för handikappade (KBH). 
I samband med beslutet betona
des att förändringen inte skulle 
gälla de som redan har KBH. 
Kommunala handikapprådet hade 
inga invändningar. 

Därefter har socialnämndens 
ordförande, Hans Håkansson (m), 
själv föreslagit riktlinjer för hur 
beslutet ska tolkas. Och nu ska 
det plötsligt gälla även för dem 

1 som redan har KBH. Personer som 
räknat med bostadstillägg när de 
skaffat lägenhet blir redan vid 
halvårsskiftet' av med halva bi
draget. Med tre månaders upp
sägning på lägenheten blir ekono
min kärv i sommar för många han
dikappade. Den omänskliga social
förvaltningen har ännu inte infor
meras dem som kommer att drab
bas. Och det är inte första gången 
som Hans Håkansson sätter sig 
över fattade beslut. 

Ingen teater i gamla elverket? 
Energiverkens styrelse funde

rar på att använda gamla elverket 
på Winstrupsgatan som mottag
ningsstation för högspänd elkraft. 

I över tio år har politiker från 
alla partier funderat på vilken 
verksamhet som passar bäst i den 
rymliga elverksbyggnaden. Lilla 
Teatern har i många år bett att 
huset ska byggas om till teater
lokal, vilket också vpk har krävt 
vid flera tillfällen. Nu används hu
set som auktionskammare. Det 
finns många bra användningssätt. 
Men att bygga en transformator
station är inte bra för någon an
nan än energiverkens styrelse, som 
bara ser till sitt begränsade områ
de. Det är skandal att utnyttja en 
så centralt belägen och dessutom 
vacker byggnad till något så oso
cialt och fult som en transforma
torstation. 

Svag folkpartist 
Folkpartiet hade en äldreom

sorgsdrive för någon månad sedan. 
I det sammanhanget skrev de en 
motion till kommunfullmäktige, 
dvs till sig själva: eftersom de ju 
ingår i den borgerliga majoriteten . 
I motionen ville de att social
nämnden ska bjuda in organisa
tioner och företag och försöka få 
dem att sköta hemtjänst åt pen
sionärer och handikappade. När 
motionen behandlades i social
nämnden begärdes att den när
varande folkpartisten skulle ut
veckla tankarna i motionen. Det 
kunde inte folkpartisten. 
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Svar från konsult 
Med anledning av ett Grr-kåse

ri härförleden har VB fått ett vän
ligt och roat svar från Sölve Jo
hansson i Antikvarisk Konsult 
AB. 

Sölve berättar om firman, som 
än så länge är registrerad i Lund 
men i sommar flyttar till Ystad. 
Därmed kommer man närmre sitt 
stora renoveringsobjekt, Bjersjö
holms slott. I bifogade tidnings
klipp berättas om arbetet där: 
ett omfattande projekt där myc
ket hittills har handlat om att säk
ra byggnaderna för ytterligare för
fall. Den polska byggnadsminnes
vården är ju uppmärksammad, 
och Sölve har knutit den polske 
ingenjören Rickard Kruszynski till 
sitt företag. 

Annars fortsätter Sölve J O

hansson med sitt akademiska ar
bete. Den "broschyr" som vi en 
smula spefullt talade om är fak
tiskt en monografi om Bjersjö~ 
holm på ca 300 sidor. Nog blir 
det några tusen handslagna tegel 
för de pengarna, menar Sölve, och 
ett förskott i form av 800 takpan
nor har han redan levererat. 

Och Sölve Johansson tillägger: 
"Apropå Lundagård(shuset) som 
finns i form av en teckning i sam
ma nummer av VB uppfördes det 
samtidigt som Bjersjöholms gamla 
slott och av samma byggherre, 
Bj0rn Kaas. Lundagård uppförde 
han i egenskap av länsman i Mal
möhus och Lundagårds län och 
Bjersjöholm som privatperson. 
Om ni kommer till Bjersjöholm 
tag med er tecknare!" 

Vi tackar för inbjudan och ska 
försöka hörsamma den i sommar, 
även om Bjersjöholm ligger utan
för VBs normala bevakningsområ
de (ca en mil nordväst om Ystad). 
Vi tror att VBs läsare i övrigt ock
så är välkomna och låter alltså 
uppmaningen gå vidare. 

Red 

Från SSK 
Sydvästra Skånes kommu

ner kommer i högsta grad att 
bli berörda av en Öresunds
bro Malmö-Köpenhamn, där
om torde alla vara överens. 
Men SSKs politiker ville inte 
ta chansen att påverkar rege
ringen, som Vpk hade före
slagit i en motion. Det är 
bättre att ffigenting säga, så 
har man ingenting sagt. 

En Öresundsbro skulle ur 
många aspekter få förödande kon
sekvenser för både den här regio-

Postadress. 

nen och övriga landet. Den ska ses 
ur ett europeiskt perspektiv, som 
en del av Gyllenhammars Sean 
Link och skulle vara en manifesta
tion för privatbilism och lastbils
transporter. Tusentals jobb skulle 
på sikt försvinna in o !D: .sjöfart och 
järnväg. Kalkylerna 1 Oresundsut
redningen förutspår helt orealis
tiskt en tredubbling av godstrans
porterna och en femdubbling av 
privatbilismen. Tankeri går osökt 
till den gigantiska felsatsningen på 
Bolmenprojektet, som nu då vatt
net kommer böljar tära på kom
munens driftbudget. 

SSKs fullmäktige passade på 
att höja kommunalrådens extra
knäck i form av årsarvoden med 
15 procent. Det beslutades också 
om en tjugoprocentig höjning av 
Pågatågens kontanttaxor - en re
sa Lund-Malmö kostar fr o m l 
juni 15 kr och rabattkorten blir 
också dyrare. Det var bara vpk 
som röstade emot. 

Trots de successivt höjda tax
orna kunde glädjande nog rappor
teras att antalet resande med På
gatågen överstigit alla förväntning
ar, och det beslutades om inköp 
av ytterligare fyra XlO-tåg. Trafi
ken utsträcks nästa år till Höör 
och Stehag. 

Bodil Hansson 

Tråkig 
utveckling 
på Norr 

Sedan de borgerliga politi
kerna fått säker majoritet i 
fullmäktige har Norra Fäla
den Lunds proletäraste stads
del 'hotats av social och kul
tur~ll nedrustning. Om det är 
för att borgarna ogillar barn
rika områden, invandrare eller 
zigenare är ännu inte klarlagt. 

Först spolade de en planerad 
vårdcentral som många fäladsbor 
hade hoppats på. Ett nytt hus 
skulle ha byggts i centrum för att 
man skulle få alla vårdresurser un
der ett tak. Och så skulle det bli 
utrymme för annan verksamhet i 
de tömda lokalerna. 

Sedan skar man i skolstyrelsen 
ner norrskolornas resurser så att 
möjligheterna att ge stöd åt in
vandrarbarn och barn med speciel
la problem minskades. 

Långt gångna planer på att 
bygga ut Norra Fäladen redan 
1989 omöjliggörs genom att kom
munen inte ser till att lösa mark
frågorna. Utbyggnaden är viktig 
bl a för att man därmed kan slip
pa skära ner på barnomsorg och 
skolor som nu är hotade pga 
minsk~de barnkullar och en ny ål
dersprofil på stadsdelen. . . .. 

Delfinbadet tänker fntJdsfor
valtningen, med Benny J önsson 
(m) i spetsen, lägga ner trots a~t 
behovet är väl känt. Det ror sig 
här också om en ond utveckling 
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m.ot centrålisering av kommunens 
resurser. 

S:t Hans bygglekplats kommer 
att försvinna som en följd av bor
garnas ursinniga angrept> mot fä
ladsbornas välbefinnande. Slutli
gen ingår det också i biblioteks
förvaltningens planer att lägga ner 
fäladsbiblioteket , men tills vidare 
har nämnden, klokt nog, vägrat · 
att ställa upp på detta. 

Har inte borgarna läst bibeln: 
giva är saligare än taga! 

C-politiker 
i blåsväder 

Malmötidningarna har under 
den gångna veckan haft en del att 

. skriva om en socialbyrå i staden . 
Det har bl a gällt en chef som ef
ter entledigande återinsatts trots 
att han varit olämplig. Det har 
även gällt en person, omnämnd 
som "arbetsledaren", som agerat 
märkligt. I ett anonym t brev till 
tidningarna utgav han sej i under
liga ordala~ för att vara en fältsek
reterare pa byrån. Saken uppda
gades snart varvid "arbetsledaren" 
förklarade att det hela var ett 
skämt. Andra delade dock inte, 
förståeligt nog, hans sinne för hu
mor. Huvudskyddsombudet för
klarade honom vara helt olämp
lig för sin tjänst. · 

Historien har nu fått ett åt
minstone preliminärt slut i och 
med att ett möte under ledning 
av socialdirektören och med re
presentanter för de berörda fack
liga organisationerna kommit 
fram till att förflytta tre av de 
berörda omgående. 

Historien har utspelats i Mal
mö men har en lundadin1ension. 
"Arbetsledaren" ifråga är nämli
gen en känd centerpolitiker här i 
stan . Han heter Lars Bergwall 
och är bl a ordförande i sociala 
distriktsnämnden söder. Han 
har bl a i fullmäktige gjort sej 
känd för en hård och omdömes
lös debattstil. Att han inte gillar 
kommunister och talar om det 
får vi tåla, men hans utfall mot 
bl a personal och klienter i so
cialförvaltningen har varit obe
hagliga. 

Det som nu har hänt i Malmö 
överraskar in te den som tidigare 
observerat Lars Bergwall Är han 
verkligen lämplig som ordförande 
i en social distriktsnämnd? 

. GS 

Appellmöte 
Det är mycket man ska hinna 

nu på senvåren. Bland !innat ska 
man hinna strosa runt 1 folkVIm
let och se hur fint det är i Lund. 
På lördag mellan tolv och ett re
kommenderar vi en sväng förbi 
Mårtenstorget där vpk håller ap
pellmöte. Anna-Stipa Löwen <_>ch 
Kajsa Theander fran fullmäktJge
gru p pen talar. 

Arabhästar · 
Som framgick av VB-reportage 

höll Bengt Olle Bengtsson ett upp
skattat föredrag på Vänsterns Vår
promenad till Erik Philip S0ren
sens Lillö. Men i veckan efter kom 
han och beklagade att han inte ha
de kommit ihåg att citera Harry 
Martinsons dikt om just arabiska 
hästar. Här kommer den i stället. 

Häst och ryttare 
Den arabiska hästen blev 
genom hundra släktled fö rädlad 
åt rader av furstar som själva 

hunnit förfalla. 
Stundom har också de svansar 
som viftat för dessa despoter 
slutligen viftat dem ner i 

avgrunden, 
medan araben som bar despoten 
spände hovarna i marken och 

stannade kvar 
vid stupets rand . 

Så är det med hästar och andra 
förädlade djur. 

Därför har Goya och andra stora 
konstnärer 

i sina ryttarporträtt ägnat 
hästen 

än åt den tämligen tillfällige 
ryttaren, 

antingen nu denne var grov eller 
förfinad , 

en ny uppkoml ing i sadeln 
eller en äldre kvarsittare där i . 

SKV. To 29.5 k l 19 på CafE! 
Ariman årsmötesförhandlingar. 
19.30 Gerd Li lja: Tankar kri ng 
en resa i Tanzan ia. 
BLASO RKESTERN. Sö 25.5 k l 
19 rep på Palaestra inför järnvägs
invigningen 2.6. Noter kommer 
kanske innan. (Biåsarlägret!) 

konvnunistlak 
kommunalpolitik 

Kompol har möte 26.5 kl 19.30 
på vpk-lokalen. Beredning av full
mäktige. 

Detta nummer gjordes av Karin 
Blom, Rolf L Nllson och Gunnar 
San din. 

Kontaktredaktör för nästa nu m 
meo Gunnar Sandin, tel 135899. 
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