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Schori i Lund 
Sval, ljus, i kortärmad , svagt 
blårandig skjorta, brunbränd 
- Sveriges radikale represen
tant, värnare om svensk de
mokrati utomlands: Pierre 
Schori talar i Lund. Rubriken 
för mötet he tte "Brottsplats 
Centralamerika" och det blev 
en kort genomgång av värl
dens stridsplatser med tonvikt 
på Centralamerika. 

Så fick vi veta att Costa Rica 
är neutralt, socicaldemokratiskt, 
utan arme, Guatemala har bra 
program, läget kan betecknas som 
hoppfullt, socialdemokrati , med 
en president med hög svansföring. 
l El Salvador har 50 000 dödats, i 
Nicaragua har 25 000 dödats i kri
get mot contras. 

Överlevnad , inte utveckling 
Läget är allvarligt där , refor

mer har gått i stå, 50 procent av 
budgeten går till krigföringen. Nu 
gäller inte utveckling, utan över
levnad . Contras är slödder, av 35 
officerare är 3 3 gamla sornozister, 
contras våld tar, plundrar och 
bränner. Och, fortsatte Schori, 
för var och en som dör och dödas 
krymper möjligheten för demo
kratin. 

Svenska vapenexporten 
I frågestunden korn bl a dessa 

synpunkter fram: 
Att det med 25 000 döda finn 

finns någon demokrati kvar! Op
positionen i Nicaragua har krav på 
ökad demokrati och socialderno-

kraterna stöder en del av opposi
tionens krav. Nicaragua är som ett 
land i krig , som är förvånansvärt 
öppet, öppet för alla besökande. 
De får fritt åka runt i landet och 
undantagstillståndet är inte något 
som kännbart drabbar befolkning
en. Järnför man med den svenska 
demokratin under andra världskri
get är det övermaga att av lilla Ni
caragua i krig kräva mer än vad 
man lyckats utföra. Alfabetiser
ringskarnpanj - det är väl demo
krati att lära folk läsa, utbildning, 
~ ukvård till alla osv. U n der kriget 
fan ns ingen tryckfrihet i Sverige, 
det fanns tidningsdistributionsför
bud , arbetsläger, sarnarbete med 
Gestapo - och neutrala i krig var 
vi inte heller , med tysktågen ge
nom landet till Norge . Men svensk 
neutralitet råder. Med vapenleve
rans till Indonesien och USA. 
Schoris svar på dessa frågor var av 
typ "vapenexporten till USA kan 
ske för USA är inte krigförande" . 
Stödet till Sydafrika , Turkiet , till 
gerillan i Afgahnistan gälls inte , 
inte attackerna mot Libyen, inte 
stödet till contras i Honduras ... 
Men vi kunde gå lugna från mötet 
med Pierre Schori, för enligt hans 
s! u tliga utsago levererar Sverige 
inga vapen till USA och inga till 
Indonesien. Vi är många som hör
de honom säga exakt så! 

Dagen efter , den 21 maj , dis
kuterades i riksdagen Sveriges va
penexport till Indonesien. 

Svensk neutralitet säljer vapen 
till . USA och kräver i gengäld 
svensk demokrati i Nicaragua. 

Karin Lent z 

Många bäckar små 
Nästan alla kommunala nämn

der har ju fått order att lägga fram 
kraftiga besparingsförslag i budge
ten. Det hedrar borgarna i biblio
teksnämnden att de inte ställer 
upp på detta utan att nämnden 
enigt har vägrat föreslå · nedskär
ningar. 

Men folkpartiet var ändå an
gelägna att visa sin goda vilja till 
förbättringar av ekonomin. Vid 

sammanträdet föreslog de därför 
att bibliotekschefen ska utreda 
följande inkom~tförstärkningar: 

l. Reklam målad på bokbus
sen. 

2. Reklam tryckt på bokkas
sarna. 

3. Myntlås på toaletterna. 
l folkpartiets Lund pissar bib

lioteksbesökarna i Löweströrnska 
trädgården! 

12=e u arg 
Lösnummerpris 2:00 

Gösta Regne/l (m), byggnadsnämndens ordförande, får på torsdag motta 
det av föreningen Anti-Handikapp ny instiftade priset "Den gyllene do
jan ", för sitt förslag om dispens för fritrappor. 

Som tidigare framgått i VB finn s det vpk-are som har en positiv syn till 
Gösta Regnelis initiativ och som tycker att handikapporganisationerna 
kunde ha angelägnare saker att slåss mot. Men tyvärr finns det ingen 
teckning från den åsiktsriktningen. 

Lokaler åt Polhem 
Lärare, elever och föräld

rar från Polhemsskolan ge
nomförde i går (torsdag) en 
liten demonstration inför full
tnäktigemötet. Vi citerar ur 
deras skrivelse: 

"Polhem sskolan önskar tala 
om för kommunfullmäktige och 
kommunalråden i Lund att sko
lan anser sig sviken och att det 
behövs tilläggsanslag som åtmin
stone återplacerar skolan på listan 

över budgeterade projekt . Detta 
mot bakgrund av att både Katte 
och Spyken har fått bygga till så 
att de uppfyller skolöverstyrelsens 
miniminormer för lokalytor. 

Polhemskolan fick matsal men 
inte samlingssal, inte skrivsal, inte 
grupprum , inte elevuppehållsrum , 
inte bibliotek. Dessa lokaler skulle 
behövas för att uppfy lla minimi
måtten för l 350 elever. Och Pol
hemsskolan har i dag ca l 7 00! " 

Revisorerna missnöjda 
med kommunens bolag 

Tisdagen den 27 maj hade Fas
tighets AB Färgaren och Lunds 
Kommuns Parkerings AB bolags
stämma. Fullmäktiges ledamöter 
har numera tillträde till dessa 
stämmor som hölls i samman
trädessalen på Råd hu set . Tyvärr 
var det inte många fullmäktige
ledamöter som tog tillfallet i akt 
att bevittna revisorernas anmärk
ning mot bolagsledningarna. 

Anmärkningen lyder : " l en 
särskild skrivelse till bolaget har vi 
anmärkt på att bolagets räken
skapssystem icke är anordnat i en
lighet med bokföringslagens be
stämmelser." Revisorerna har 

måst arbeta utefter kommunens 
datalistor, och när det gäller veri
fikatio ner måste man leta i tjugo 
hyllor med femtio pärmar i var
dera rörande innehållande totalt 
50 000 verifikat ioner fö r hela 
kommunens verksamhet. Självfal
let måste bolagen använda sig av 
huvudbok och en särskild pärm 
för verifikationer. Och det krävs 
fakt iskt om man ska följa bok
föringslagen. 

Dock bevilj ades båda bolags
ledningarna ansvarsfrihet , men till 
nästa års bolagsstämmor lär man 
förhoppningsvis följa lagen. 

"En som var där" 



~~M&NT~ Ddja vu 
~~ Det var trevligt att på nytt de-

En sista del av Lunds bevaran
deplan är nu färdig och Lunds 
kommun tycks i och med detta ha 
sagt sitt om stadsplanering för 
lång tid framöver. En ny genera
tion som vuxit upp med drömmar 
och krav på bevarande och res
pekt för staden har hunnit etable
ra sig i politiken och i stadens bo
stadsrättsmarlrnad •. och riskerar 
att nu låta sig nöjas när deras mu
selaa ambitioner kommit på 
pränt. Att staden under de senaste 
25 åren vuxit långt utanför vallar
na tycks vara något som inte in
tresserar många politker, oavsett 
parti . Undantagen är Genarps
moderaternas märkliga inlägg i 
kulutrmejeridebatten och Tarci
sio Bommareos krav på förbätt
ringar för Norra Fäladen. Någon 
seriös satsning på "ytterområde
na" är dock sällsynt. Man kan väl 
knappast begära att någon skulle 
arbeta för att ge dessa områden 
en "lundakänsla" eller koppla 
dem till stadskärnan, men att man 
dessutom så totalt struntar i den 
lokala miljön och dess möjligheter 
är förvånande. 

Vi skall här inte klaga på 
" nya" områden som Nöbbeslöv, 
Gunnesbo eller det planerade Vär
pinge utan hålla oss till några syn
punkter på etablerade områden 
som staden öster om E 66 och 
Norra Fäladen. 

monstrera med Folkkampanjen 
häromveckan - det var verkligen 
återseendets glädje. Plötsligt såg 
man folk som varit bortblåsta i 
några år och ballongerna och 
barnvagnarna var på plats som 
förr. Den lättsamma stämningen, 
den bisarra marschvägen (samling 
vid Lasarettsinfarten!), psalm
sjungandel ("We shall overcome") 
och den spontanistiska organisa
tionsstilen bidrog till dejavukäns
lan. 

Loppet kört 
Vi ses säkert igen under lik

nande former, men ska man vara 
uppriktig så är nog spänningen 
borta nu. Olof Johansson, den 
utomordentlige centerpartisten, 
stod på Sergels torg veckan efter 

Tjemobyl och konstaterade att 
om en motsvarande katastrof in
träffar vid Barsebäck så innebär 
det att Danmark i praktiken upp
hör som en fungerande nation. 
Man behöver inte dividera om hur 
liten chansen är för ett Barse
bäckshaveri för att inse att sista 
ordet därmed är sagt. Loppet är 
helt enkelt kört för Barsebäck vad 
än Sydkraft, Sydsvenskan m fl än 
säger. Det inser tydligen också 
Ingvar Carlsson och Birgitta Dahl 
och skulle man tveka vart vinden 
blåser så är det bara att följa den 
politiska redaktionen på Arbetet 
som gärna vill vara på den vinnan
de sidan . Mitt tips är att avveck
lingsbeslutet för Barsebäck kom
mer redan i höst och jag gissar att 
vi får ett litet prydligt paket där 
danskarna samtidigt lovar att rena 
sin kolrök bättre. En intressant 
teoretisk fråga är hur det går med 
fastighetspriserna i Barsebäck. 

U p p eller ner? 

Sportnytt 
Jag antar att halva läsekretsen 

snart sitter vid teven och ser på 
fotboll från Mexico. För all del, 
men vad är väl alla dessa kamp
sporter mot the real thing. J ag 
menar naturligtvis klasskampen, 
som man ju dessutom kan följa 
året om. 

Huvudmotsättningen kvarstår 
men just nu föreligger ju samti
digt en tillfällig allians mellan 
storfinansen och arbetarklassen i 
kamp mot övre mellanskikten. 
De senare vittnar om sin utarm
ning - ni läste väl om läkaren som 
fick gå ner från 450 till 350 tusen 
i årsinkomst och var tvungen att 
sälj a villan? Det finns säkert 
många tragedier i det tysta - det 
skulle t ex inte förvåna mig om 
många akademiker nu för tiden 
får sitta och dricka simpelt Alge
rievin på lördagskvällarna. Det 
gamla slagordet "Gör facket till 
en kamporganisation'' gick väl 
egentligen bäst hem i Saco. Där 
hittar man också många intres
santa exempel på förnyelse av de 
fackliga stridsformerna och Bertil 
Östergren ler nog från sin himmel. 
Vad sägs t ex om Kävlingelärarna 
som gav barnen i uppgift att med 
linjal mäta omkretsen på skol
området eller räkna hur många 
kävlingebor som är brun- resp 
blåögda? Det verkar - mitt i all 
förändring - som om samma 
känsla för eleverna man ~älv er
inrar sig från sin skoltid håller sig 
levande på sina håll i lärarkåren. 

Tja, se där några reflexioner 
som kanske kan stimulera till 
några intressanta inlägg i bladet. 

Lucifer 

Mjölk och 
politik 

"Det hör kanske till un
dantagen men är på sätt och 
vis ändå typiskt, vad som be
rättas från Genarp. En styrel-

•seledamot brukade inkassera 
medlemsavgiften i bondeför
bundet genom avdrag på 
mjölklikviden från mejeriet, 
där han var anställd." 

Ett praktiskt system som sä
kert avundas av kassörer i andra 
partier. Fast inte ens centern lär 
ha kvar systemet längre. Det är 
Gösta Lindeberg, f d centerpar
tistiskt kommunalråd i Lund, 
som berättar historien i häftet 
Från bonderörelse till center
rörelse i Lundabygden. 

Glädjande men knapphändigt 
Den som är intresserad av lun

·dapolitiken och dess historiska di
mensioner är självfallet glad åt 
Gösta Lindebergs skrift. Även om 
man önskar att den hade varit 
utförligare - vilket man f ö också 
kunde önska vid läsningen av hans 
lilla bok om Norra Nöbbelöv här
omåret. 

De svenska böndernas moder
na politiska intresseorganisationer 
formades på tiotalet. För lunda
bygdens del refererar Lindeberg 
två initiativ 1916. Det gäller tro
ligen J ordbrukarnas riksförbund, 
som 1921 gick upp i bondeför· 
bundet. 

Jordbrukarnas riksförbund 
brukar betecknas som den konser
vativare av de båda organisationer
na. Att den var stark här i trakten 
stämmer med det allmänna 
mönstret om den (syd)skånska 
politikens högerprägel. Traditio
nen har också fortsatt: av den 

Öster har länge varit känt för 
sitt dåliga serviceutbud och brist 
på verksamheter, och betraktar 
man kartan kan man tro att sta
dens fäder är rädda för folk från 
Öster. Att ta sig från Öster till 
centrala stan går bara via Dalby
vägen, Tunavägen och per cykel 
på Hardeberga spåret. När en ny 
"undergång" planeras för att bin
da ihop Sölvegatan görs detta bara 
för gångtrafik och cyklar. Trots 
det gemensamma namnet kommer 
Sölvegatan även i fortsättningen 
att vara delad . Den enda som gyn
nas av detta är !CA-handlaren i 
Sparta. Tydligen har han fått rå
da över planeringen inom områ
det ocksa när man förlägger att 
"centern" endast nere på Linero 
dit människor ända fran Djingis 
Kahn "naturligt" förväntas ta sig 
för läkarbesök. 

Solsken, slipsar och stadsbäck 

Även Norra Fäladen är mer el
ler mindre frikopplad från Lund. 
Här gitr alla vägar mot väster och 
havet och inte mot Lund. men 
trots ett centrum även här tycks 
kommunen bara märkas som de 
som lägger ner service. inte som 
dc som u tö kar eller initerar. När 
nu Norra Fäladen är det område 
som blir mest utsatt för kommu
nala nedskärningar borde man fa 
möjligheter till att hjälpa sig själ
va. Gjorde man om stadsplanen 
och gav fri etableringsrätt at små
affärer och .hantverkare längs E'n 
gatan i förlängning från fälads
torget och österut borde Lund 
snabbt få en miljö som slog Möne
vångstorget i charm . Vi bor ju i 
en borgerlig kommun' Gynna fö
retagsamheten' Men kommunsty
relsen är väl rädd för konkurrens 
för stadskärnans pietetsfulla salu
hall. som man ju lyckats rädda 
frän 60-talet, ack ack ack. 

Solen skiner milt över Lund 
och våren håller på att övergå i 
sommar. Tillbaka i staden efter 
den frivilliga exilen under karne
valen slås man än en gång av hur 
vacker stad vi lever i. 

Det är kanske främst på som
rnaren som Lund visar sig från sin 
bästa sida. Borta är då skolbarn 
och studenter, höstregnet känns 
avlägset och människorna går in i 
en lugn rytm , ler mot varandra 
och har äntligen möjlighet att inte 
bara utföra sina arbeten u t an ock· 
så att göra det med glädje. 

Nere på kontinenten slås man 
ofta av det trevliga kafe- och res
tauranglivet som något exotiskt 
och oskandinaviskt, men sitter 
man på storkällaren en julikväll 
med en Pernod framför sig, kän
ner man att en resa till Paris är li
ka onödig som en resa till Malmö 
när nu Vin- och Spritcentralen le
vererar varorna där nedifrån. Jac
ques Werup får säga vad han vill . 

Men det behövs inte sprit för 
att känna lundakänslan om som
maren. Även en lunch innehål
lande dagens och lättöl på Kultu
ren eller Filipinås baksida har en 
atmosfar som ingen hemvändande 

student från Vetlanda kan förstå. 
Det är en viss typ av människor 
som vistas i stan över sommaren 
och det är detta som gör att lätt
ölen är annorlunda i juli, även om 
vetlandastudenten dricker samma 
öl i solskenet i maj. 

En gång på väg till Malmö upp
täckte jag denna skillnad i folks 
psyke. Det var i juli och vädret 
var vackert när plötsligt det då rö
da pendeltåget stannade i Åkarp . 
Alla vi morgonpendlare fick stiga 
av och vi blev informerade om att 
en plåtleverans till Kockums hade 
rivit ner elledningen ett stycke 
framöver på linjen men att SJ 
snart skulle ordna bussar. 

Samtidigt hade det samlats en 
liten grupp av människor med en 
viss typ av aggressiva slipsmönster 
borta vid taxistationen. De slogs 
upphetsat och vildsint men hade 
till slut klämt in sig i de fåtaliga 
bilarna. Vi andra satt kvar på gräs
mattan utanför stationen. Efter 
en stund kom den första bussen. 
De av de kvarvarande som hade li
te mindre aggressiva slipsar slogs 
nu om platserna i den. Vi andra 
satt kvar på gräsmattan. Med näs
ta buss hämtades de som över-

huvud taget hade slips, medan vi 
som suttit kvar till slut masade 
oss på det tåg som till sist hade 
kommit. 

Denna hiindelse gjorde mig 
förstående till livet som pendlare 
och lärde mig något om slipsar 
och solsken. 

Allt är dock inte bra i Lund 
om sommaren. En stor brist är 
vattnet som visserligen fmns i 
Biilebjär, Knivaåsen och Lomma 
men som av någon anledning 
tvingats ner under jorden i Lund. 
Här finns nämligen massor av vat
tendrag vilket kan ses på äldre 
kartor, men man har dragit de 
flesta i kulvert, lundaborna till ne
sa. Ett undantag finns: bäcken i 
Skönadal där vattnet får rinna 
fritt innan det sugs ner i en pump
station 

Vårt förslag är därför: Gör 
Lund vackrare, tag fram de vat· 
tendrag som finns i näpna små 
bäckar och dammar för att samlas 
i en större vattensP.egel ner vid Is
banan eller Järnakra innan det 
leds ner i Höje å. Dagvattnet är 
ofta ett stort problem i modern 
stadsplanering. Låt det på detta 
sätt bli en tillgång! pip 



hedlundska småfolksradikalismen 
märks inget hos Lindeberg. Han 
rapporterar också att missnöjet 
med koalitionen mellan s och bf 
under femitalet var särskilt starkt 
i Skåne. I modern tid har vi sett 
hur lundacentern under Gösta 
Lindeberg och Nils Arne Anders
son har känt sej alldeles naturligt 
hemma i det borgerliga blocket, 
och hur centerväljarna i Lund till 
stor del inte röstade på Linje 3 i 
kärnkraftsomröstningen 1980 
(se Rolf Graners analys i Lund 
sett från vänster 1980). I skri
vande stund ser vi hur centern i 
många skånska kommuner lämnar 

in egna cirkulärmotioner om Bar
sebäck och avvisar det naturliga 
samarbetet med m p och vpk. 

Men för att vara rättvis: jag 
minns hur det på det konstitue
rande mötet med folkkampanjen i 
Dalby dök upp en centerpartistisk 
bonde och hans dräng. 

In till stan 
Bondeförbundets koppling till 

det materiella, ekonomiska intres
set framgick på olika sätt. Det gav 
ett vittförgrenat och länge be
stående organisationsnät i lunda
bygdens alla små församlingar. 
Där var bf ofta dominerande par
ti. 

Omställningen till den nya ti
den måste ha varit särskilt besvär
lig för bondeförbundet. S torkom
munerna kom och gjorde många 
förtroendemän sysslolösa . Partiet 
bytte namn. Därmed bytte det 
till stor del också karaktär, med 
nya medlemmar och väljare utan 
den tidigare kopplingen till jord
bruket. Omställningen och dess 
problem är intressanta att stude
ra för vpk-are , som också har varit 
med om att deras parti har bytt 
inriktning och social bas. 

Som bondeförbundet/centerns 
första stadsfullmäktigeledamot i 
Lund upplevde och redovisar Lin
deberg partiets första och trevan
de steg in i den nya miljön. Det 
var ingen lätt böljan med alla gli
ringar från de etablerade borgerli
ga partierna som hade svart med 
den nya konkurrensen. Så reage
rade socialdemokraterna i Lund 
på vpks genombrott, och något 
liknande har förmärkts i vissa 
vpk-ares hållning till miljöpartiet. 
Det är en förståelig men inte sär
skilt begåvad reaktion. 

Att Gösta Lindeberg ska ha 
någon förståelse för den nya vän
sstern är inte att begära: "En del 
av de yngre väljarna lät sig lockas 
av Vpk och dess hämningslösa 
löftespolitik", skriver han om 
1973 års kommunalval. Men läs 
honom ändå. 

Gunnar Sandin 

Hurska staden 
byggas? 

Sista delen av Bevaringskornmittens dokumentation av Lunds 
stadskärna har nu kommit ut. I de tre tidigare delarna har husen 
i innerstan inventerats kvarter för kvarter och i samband därmed 
har kommitten markerat vilka hus/miljöer den anser vara kultur
historiskt värdefulla (och därmed värda att bevara, får man an-
ta). . 

föreliggande sista del, 
"Lunds stadskärna", har man valt 
att sammanfatta och föra vissa 
övergripande resonemang. 

Genombrott på 1600-talet 
Bokens huvudnummer är det 

omfattande kapitlet om stadspla
nering i Lund 1600-1980, skrivet 
av Hjördis Kristenson. På 1600-
talet började man intressera sig 
för att reglera t ex stadsbyggnad 
och det var då som Lund utsattes 
för det första planförslaget för att 
" reparera och förbättra staden" . 
Idag talar vi med stolthet om värt 
omistliga medeltida gatunät med 
dess krokiga gator. Men just dessa 
gator tycks aldrig ha lämnat stads
planerarna någon ro. Gatunätet 
måste rätas ut. Vad som särskilt 
tycks ha varit en nagel i ögat på 
planerarna är det faktum att man 
inte på ett enkelt sätt kan köra ge
nom stan i öst-västlig riktning. Så 
förslaget om Genombrottet på 
1960-talet kan ses som det senaste 
(sista?) i denna månghundraåriga 
tradition. Det stämmer dock till 
eftertanke att det redan på" And
reas karta" från 1669 finns ett ge
nombrott inritat. 

1874 års byggstadga 
Någon lagstiftning som reglera

de städernas u !veckling fanns inte 
i Sverige förrän 1874. Då antogs 
en för rikets städer gällande bygg
nadsstadga - behövlig pa grund av 
de många bränderna och den hår
da exploateringen av stadskärnor
na som industrialiseringen med
förde. 

Avarterna av den hårda och 
oreglerade exploateringen drogs 
man med lång t in på 1900-talet , 
även i mindre städer som Lund: 
det gällde trångboddhet , ohygie
niska bostäder och förkrympta 
gårdsutrymmen. Att riva bort den 
gamla slummen och totalsanera 
allt som påminner om den gamla 
onda tiden var därför ett tidigt 
socialt program för sociald emo
kraterna. Tyvärr har denna riv
ningspositiva inställning levt kvar 
hos många socialdemokratiska po
litiker långt in i dagens stads
planediskussioner. 

Man kan f ö fundera över det 
starka folkliga motståndet mot 
rivningar som utvecklats i Lund 
från 1960-talet och framåt. En or
sak är säkert missnöje med utse
endet på de hus som ersätter de 
gamla: Fokushuset, Sam Nilsson
huset och det där brokiga eländet 
uppe vid Norrtull (nr 13) gör inte 
nagon människa glad. 

Gyttriga kvarter 
Men idag är det något annat 

som sker med staden, något som 
kanske i grunden är mer hotande 
än rivningen av enstaka hus. På 
1970-talet blev det modernt att 

bygga "lågt och tätt" . Tillämpat 
t ex på kvarteren Repslagaren i 
Nöden och Sankt Peter vid Bred
gatan betyder det att de traditio
nella slutna stadskvarteren är upp
lösta och att förebilden för byg
gande i stadskärnan hämtas från 
de moderna förortsområdenas ut
glesade småhusbebyggelse. De 
gamla stadskvarteren existerar här 
inte längre , vilket får konskvenser 
för stadskänslan . En annan variant 
av mord på stadskvarter är nybyg
gena i kv Gasverket , där man inte 
ens bygger lågt och tätt. Utan 
slänger ut stora flerfamiljshus pa 
förortsvis. 

Vad som händer i grunden är 
att man upplöser och slår samman 
de medeltida tomterna för att ba
na väg för ett enhetliga och stor
skaligare byggande. Tomternas 
planform och måttschema garan
terar bl a strukturen och skalan i 
stadsbyggandet - lika mycke t 
som· det omistliga gatunätet. 
Växer tomterna, så växer skalan i 
staden. 

Sluten stad 
Ett annat oroande drag i da

gens byggande är att inte ha por
tar och dörrar mot gatan. Husen 
sluter sig mot gatan istället för att 
vända sig mot det gemensamma 
stadsrummeL 

Det gamla sättet att bygga in
nebar langsaahet, man planerade 
för några hus i taget. Det betydde 
också att handel , hanverk och 
smäindustrier fick en chans att 
komma med och växa in i nybyg
gena, vilket bidrog till en spä n
nande och växlande miljö. 

Hjördis Kristenson konstaterar 
i sin uppsats att de fle sta storstila
de stadsplanerförslagen med ambi
tion att helt förvandla staden ald:" 
rig genomförts. Ända fram till 
1900-talets böljan framstod Lund 
därför som en medeltida stad . 
1930-talets visioner kom bara till 
begränsat utförande och Södra 
Centrumleden stoppades som be
kant. 

Vem tar ansvar? 
Hjördis Kristensons synpunk

ter på Lunds förvandling och pa 
tendenser i dagens nybyggande är 
både tänkvärda och kloka. Troli
gen delar majoriteten i Bevarings
kommitten dessa synpunkter. 
Men sedan? Vem tar politiskt an
svar för att ideerna i komittens 
skrifter tillämpas i praktiken? 

Bevaringskommitten hade en 
föregångare - Inventeringskom
mitten. Den utgav 1968 " Lunds 
stadsb ild" . där man med Ragnar 
Blomqvist vid pennan pläderade 
för liknande ideer. Men ungefär 
sam tidigt framlade ledande lunda
politiker förslaget om Genom
brottet. 

i. 

~Frän det ~mmunala 
I onsdags hade socialnämnden 

budgetmöte. De borgerliga drev 
helt enigt igenom en budget som 
kommer att innebära stora för
sämringar för många lundabor. 

Barnomsorg 
Barnomsorgstaxan kommer 

åter att höjas, i snitt med 70 kr 
per månad och barn. Vpk, s och 
mp är emot höjningen, vpk vill 
sänka taxan. Vpk, s och mp fick 
nej på sitt krav att återinföra pe
dagogiska måltider på daghem och 
fritidshem. Vpk och s krävde en 
utbyggnad av daghemmen utöver 
de 30 nya platser som de borger
liga planerar. V pk kräver 300 nya 
daghemsplatser och s 115 . V pk 
vill även ha en utbyggnad av fri
tidshemmen, så att även mellan
stadiebarn ska få plats. Samtliga 
dessa förslag röstades ner av de 
borgerliga. 

De borgerliga påstår att de i 
och med nästa års budget uppnår 
full behovstäckning inom barnom
sorgen. Detta genom att man bud
geterat för 500 nya platser hos 
dagmammor. Det innebär emeller
tid bara en anpassning till verklig
heten eftersom flertalet barn är 
placerade på dessa platser redan i 
år, och socialnämnden det här 
året har fått begära tilläggsanslag 
för dem. Fortfarande står flera 
hundra barn i kön utan barn
om sorgsplats, och flertalet av dem 
vill till daghem. 

I år begränsas öppethållande t 
på fem daghem. Under 1987 och 
1988 blir det begränsning på yt
terligare fyra. Vpk, s och mp har 
hela tiden motsatt sig denna be
gränsning, eftersom den innebär 
en försämring av tillgängligheten 
och en segregering. Barn till för
äldrar med långa och bundna 
arbetstider kommer nämligen att 
hamna på vissa d aghem. 

Vpk ensam t kräver att barn
samariterna som togs bort i förra 
ar~ts budget återinförs. Barnsama
riter tar som bekant hand om sju
ka barn i hemmet. 

Äldre och handikappade 
Hemtjänst- och färdtjänsttax

an kommer att höjas. Den förra 
med i snitt 250 kr per ar och vard
tagare. färdtjänsten fran 20 till 30 
procent av taxameterbeloppet, 
plus att högsta avgiften ökas från 
12 till 15 kr. Matportioner för 
pensionärer blir också dyrare, och 
för lägenheter med boendeservice 
för handikappade införs en avgift 
pa l 00 kr per manad. 

Vpk gick emot ~amtliga d~ssn 
försämringar. mp och s var emot 
även om mp accepterade att hög
sta avgiften för färd tjänst sätts ull 
15 kr. V pk. s och m p ville avskaf
fa nattstädningen på servicehusen, 
återinföra fri läkarvard. medicine
ring o~h tandvärd pa servicehusen 
sam t aterkommunaiisera "o tv ar
den som de borgerl~ga oesnttau~ 
privatisera fö rra året. Samrbga 
dessa förslag röstades ner. 

För övrigt 
vill vpk rädda verksamheten på 
Portvaktsstugan genom att öka 
antalet tjänster. Och det behövs 
fler socialsekreterare. 



Bredgatan 28, 222 21 Lund. Tel 046/12 74 95 (onsd efter klllLUU) 
Postgiro 17 459-9. Prenumeration 90:-/år 
Sättning och lay-Qut: VB-red på acupress, Lund. 
Tryck: acupress, Lund. Ansvarig utgivare: Monica Bondesson. 
Eftertryck av text tillåtes om källan anges. Bilder är upphovsman
nens egendom. Red förbehåller sig rätten att korta insändare. För 
abeställt material ansvaras ej. 
Har du flyttat? 
Skicka hela adressdelen med din gamla adress till Veckobladet, 
Bredgatan 28, 222 21 Lund. Min nya adress är: 

Adress: .. . . 

Postnummer: 

Svar till signaturen "FH" 
Att från sitt fönster tittat ut 

på verkligheten och dra slutsatser 
utan att ta reda på fakta, som 
"FH" gör i nr 19 av VB, kan vara 
mindre välbetänkt: "Fp-politikern 
Tove Klette ställde sig bakom en 
buske för att dolt spana utmed 
stängslet mot Kyrkogatan och un
der ganska lång tid agera tjallare 
på dem som olovligen försökte ta 
sig in på karnevalsom rådet." 
Verkligheten såg ut så här: 

l. Bakom busken "dolde" sig 
en parksoffa. 

2. På denna pustade min mor 
ut, kanske "under ganaska lång 
tid", hon är över 7 O och har risiga 
knän. 

3. Ett gäng ganska aggressiva 
ungdomar försökte ta sig över 
stängslet bakom "Mash-tältet". 
Kvällen innan hade ett gäng brutit 
sig in, vandaliserat , fö rsökt riva 
tältet, hoppat på en flicka och 
vräkt in henne i ett hörn , mm. 
När en av "Mash-flickorna" nu 
försökte stoppa "de olovliga" 
möttes hon av hotfulla tillmälen 
och åtbörder. Eftersom jag av 
gammaldags/borgerliga eller per
sonliga skäl anser att vi alla har 
ansvar för varandra, ingrep jag na
turligtvis. 

4. När min mor och jag skulle 
fortsätta vår karnevalsfard, stod_ 
några' av ungdomarna kvar och 
skrek, varför jag bad en karnevals
vakt att hålla ett öga på dem, med 
tanke på vad som hänt kvällen in
nan. 

"FH", hör gärna av Dig per-

Postadress. 

sonligen, så kan vi diskutera hän
delsen. Att anonymt kasta ut fal
ska beskyllningar är måhända ve
dertaget bruk bland vissa vpk
politiker, själv tycker jag att det 
enbart är fegt! 

Vänliga hälsningar 
Tove Klette 

PS I övrigt läser jag med nöje 
VB, som ofta har intressanta ar
tiklar. 

Kommentar 
Vi tackar för genmälet och de 

uppskattande orden om VB (och 
hoppas få behålla Tove Klette 
som prenumerant). Men så anony
ma var vi väl inte denna gången. 
VB-redaktörerna är så få att de 
knappast kan gömma sej bakom 
sina initialer. 

Red. 

oc~ ~~,..\~\t\ 
~~~~~
~-'\\ 

POSTTIDNING 

Karin Blom 
Eri~ Dahlbergs g 3 B 
222 20 LILllWJ 

'pA FÖREKOMMEN 
ANLEDNING 

meddelas att annonser om bilar 
(köp, försäljning eller hyra) be
tingar dubbel taxa. 

FÖ RSTO R l NGSAPPARAT 
billig, begagnad, köpes n u eller se
nare (24x36-negativ). Helst 
Schneider eller EI-Nikkoroptik. 
Ring M årten , tel 139808. 

TVÅA 
p å östra Torn uthyres möblerad 
(inkl vävstol) minst två år frå n 
okt-nov. Birgitta, tel 137373 . 

VACKERT RUM 
uthyres i nyrenoverad skånelänga 
i V ärpinge, ca 2,5 km från statio
nen och Grand, med stadsbuss 2 
eller SJ-buss 134. Tillgång till kök 
och bad. Ring Lene, tel 131555. 

Vem v ill låna/hy ra ut sin 
BIL 

till oss i sommar? 
Victoria, tel 129017 

MILJÖGRUPPEN . Sö 1 .6 kl19.30 
möte hos Bodil Hansson, Sunnan
väg 18 S. Tema: Folkkampanjen. 
AMNESTY. 30.5 kl 13 startar 
dygnsvaka på Mårtenstorget. Lö 

31.5 kl 19 25-årsfirande med mu
sikfest på Smålands: sex band från 
Lund och Malmö spelar rock, jazz 
och blues. 40 kr. 
BLASORKES..TERN. Fre 30.5 k l 
18.30 vid Spex arens gillestuga: 
samling för spel vid Olles (och 
Anitas) disputationsfest. Röd 
bordsdryck, alla noter. Sö 1 .6 kl 
19 vårens sista rep med enkel för
täring (medhavd) i Löweströmska 
trädgården vid stadsbiblioteket 
(vid regn Palaestra) . Må : ingen tåg
spelning, eftersom det blir offici
ell invigning p å sö med annan or
kester (oklart vilken, saken är 
skum) . 15 från Lund är nu an
mälda till sommarlägret, bra, men 
plats för fler. 
MOTLÄNKEN. Må 2.6 kl 18 pl a
neringsträff på vpk-lokalen inför 
budkavlen 14.6. Alla välkom na; 
folk behövs. 

Kompol har må 2.6 kl 19.30 pa 
vpk-loka len. Diskussion om kul 
turpolitiken. 

~ICKOBLADET 
Detta nummer gjordes av M årten 
Duner och Gunna r Sand in. 

Kontaktredaktör för nästa num
mer Mårten Dunar, tel 139808 . 
Det är det s ista för säsongen, så 
skriv av er nu! 

--~-------------~------------------------------------------------··· 
Beställ förmånligt direkt 
från förlaget! 

D Jag beställer ett ex av Dennis Töllborgs 
PERSONALKONTROLL till förlagets 
förmånspris 160:- (Bokhandelns cirka
pris: 205:-J 

D Såsom studerande beställer jag TöJl
borgs bok till det speciellt rabatterade 
priset 125:-

D Jag är intresserad av att få kontinuer
lig information om Symposions bok
utgivning (Kan ifyllas även utan beställ
ning av TälJborgs bok). 

Namn. 

Adress 

Postadress 

Underskrift 

I:raPJk( ·ras rj. 
Kan sä1.1da.( 
portofritt 
i11om NordrH. 
Syml'Josio11 
beta ar portot 

SYMPOSION BOKFÖRLAG 

Svarspost 
Kundnr 25990003 
S- 17520JÄRFÄLLA-STOCKHOLM 

SÄKERHETSPOLISEN -
EN SÄKERHETSRISK? 

Dennis Töllborg avslöjar den svenska 
åsik tsregistreringen, SÄPO:s organisa
tionsstruktur o.ch arbetsuppgifter. Hela 
bakgrunden till det i Europadomstolen 
aktuella Leanderfallet skildras. Personal
kon troll är ett oerhört viktig inlägg i 
debatten om rättssäkerhet och demo
krati. 570 s. Ca-pris: 205:- Förlagets 
förmånspris: 160:-

Symposion Bokförlag 
Telefon 046/15 08 00 

Hemma
Rectangle


