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Förre energiverkschefen 
Jan Holmqvist gav 150 000 i 
bonus till en leverantör av en 
transformator. Motivet var att 
transformatom levererades ti-· 
digare och hade bättre prest
anda än den som beställts. 

Kommunrevisionen har upp
täckt affaren och Holmqvist har 
förhörts. Han försvarar sig med 
att bonus är normalt i sådana sam
manhang. Energiverkschefen hade 
delegation på beslut som gällde 
summor under 200 000 kr. Dvs 
han kunde själv besluta att pengar 
skulle betalas ut utan att ha poli
tikerbeslut bakom sig. Men utbe
talningen skulle anmälas i nämn
dens arbetsutskott. I efterhand är 
det oklart om det sagts något i 
AU om saken. Nämndens dåva
rande ordförande Bror Arvidsson 
(m) säger att anmälan gjordes. 
Protokollföraren förklarar att sa
ken diskuterades men att det inte 
fattades något beslut. Därför an
tecknade han ingenting. s-leda
moten Larry Andow uppger be
stämt att han ingenting hört. 

Nästan samliga berörda partier 
har nu bytt ut sina företrädare i 
energiverkens ledning. I dagens 
styrelse råder total politisk enig
het om att utbetalningen av 
150 000 som bonus var felaktig . 
Men vpk är det enda partiet som 
vill göra något åt saken. Man vill 
att energiverken kräver tillbaka 
beloppet från leverantören YL-

konsult eller, om det inte går, från 
Jan Holmqvist. Dessutom vill vpk 
att man undersöker om det går att 
åtala förre energiverkschefen för 
trolöshet mot huvudman. Jan 
Kockum (s) inskränker sig till att" 
vilja pricka Bror Arvidsson. 

- Det är ett spel för gallerier
na, säger vpks ledamot i energi
verken, Lars Bengtsson. Bror Ar
vidsson är politiskt död för mode
raterna. YL-konsult skrev en räk
ning på bonusbeloppet, men 'inte 
på 150 000 utan pa en högre siff
ra. V ar avsikten att de skulle få 
mer pengar senare? Vad hände 
egentligen i AU? Har Jan Holm
qvist gjort utbetalningen för egen 
vinning? Varför tvekar socialde
mokraterna att driva affaren vida
re? 
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om, sa byggnadsnämndens presi
dium, att vi själva skulle fa be
sluta om dispens från strand-
skydd. . 

-Ja men då kan vi väl genast 
besluta att avslå Kulturens ansö
kan så att vi slipper . den räliga 
byggnaden vid Höje å, sa vpks 
ledamot. 

- Nej det kan vi inte alls, sa 
sekreteraren. Länsstyrelsen har 
skickat oss ärendet för yttrande, 
inte för beslut. Dom vet inte att 
vi har delegationsrätt ... 

- Landshävningen kan ju inte 
skriva under, sa en tung s-politi
ker , han är för jäv(l?)ig, han är ju 
Kulturens ordförande, så han skic-

kar en torped, Linder-Aronson, så 
att kåken får byggas. 

- Är det bara folkpartiet som 
är hederligt och står fast vid givna 
löften till Kulturen, snyftade folk
partisten. 

- Ärendet bordläggs medan vi 
upplyser länsstyrelsen om att vi 
tänker besluta själva, sa ordföran
den. 

- Jaså jag trodde det var bråt
tom sa någon ... 

Full förvirring utbröt alltså i 
onsdags, när byggnadsnämnden 
skulle ta ställning till Kulturens 
omtalade relikmagasin på Sankt 
Lars. Efter ytterligare en omgång 
rinns det risk för att majoriteten 
inte vågar avslå ansökan. 

Bry för Annmo 
boknämnd prickad 
Det verkar som om biblioteksfili
alen på Norr ska få bli kvar. 
Budgetutredningen har avvisat all 
f!lialnedläggelse , samt prutat på 
kraven på besparingar så mycket 
att den s k osthyvelsprincipen 
eventuellt kan användas i kom
bination med inkomstförstärk
ningar Dock föreslår bud~etut
redningen att arbetsplatsutianing
en ska läggas ner! 

Gullgris 
Biblioteksledningen har alltså för 
denna gången klarat av trycket 
utifrån. Nu väntar en storm in
ifrån. 28 bibliotekarier har skrivit 
på en protestlista, adresserad till 
biblioteksnämnden, där man be
klagar sig över att rangordningen 
vid tillsättande av en tjänst på re
ferensavdelningen inte grundar sig 
på objektiva meritkriterier eller 
uttryckt på barnspråk: ledningen 
har en gullgris (och det inte för 
första gången). 

Det ska bli intressant att se 
om nämnden har så mycket ku
rage att de lyssnar på fotfolket. 

Genom att gå till bankinspektion
ens insiderregister har Björn Sune
son i Svenska Dagbladet (8/9 
-86) avslöjat att många revisorer 
är aktieägare i företag som de 
själva granskar. Revisor~r bör inte 
äga aktier, anser revisorernas egna 
organisationer och betecknar det 
hela som "Upprörande" . 

Intressant för Lunds del är att 
Arne Annmo, revisor i Sydkraft 
och · vice fullmäktigeordförande i 
Lund, fmns bland de syndare som 
uppräknas i artikeln. Han har ett 
aktieinnehav på 25 000 i Sydkraft; 
småpotatis för en så rik man, men 
i alla fall. .. 

Annmo påstår sig inte känna 
till revisorernas egna regler på om
rådet och tycker att aktieinne
havet bara visar att han har för
troende för företaget . Men det är 
just det förtroendet som han i 
egenskap av revisor är satt att 
kontrollera! 

Centralt Lugilopp 
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Lugis nya millopp lördagen den 20.9 ser ut att samla en 700 löpare. Som 
första tidning kan vi publicera banan. Askådare står bäst vid stortorget 
eller vid målet på Centrala idrottsplatsen. Anmälan (50 kr) kan ännu 
skickas till Lugi friidrott, pg 248197-6 (efteranmälan ytterligare 25 kr). 



Chefsproblem 
Den senaste tiden har det skri

vits och sagts en hel del om kom
munens chefer. Häromveckan 
gjorde personalchefen sin sista ar
btltsdag. Han fick väl inte medalj 
precis men man kan avgjort tala 
om en rejäl pension. Tio årslöner 
om 180 000 kr. 

Svallvågorna efter förre energi
verkschefen och hans "affärer" 
har precis hunnit lägga sig, när 
man nu läser om hans misslyckan
de som privat företagsledare. Ett 
enda geotermiaggregat lyckades 
han sälja, och det var till Lunds 
kommun! 

Allt tyder nu på att den 
olycksalige Bo Kjellin blir Lunds 
informationschef. Ansvaret faller 
på folkpartiet som ger honom sitt 
stöd trots motstånd från en enig 
personal och från den politiska 
oppositionen. Kjellins provperiod 
under sommaren har varit ett to
talt misslyckande. 

Förvaltningscheferna är viktiga 
personer. De tillåts ofta, på gott 
och ont, att sätta sin prägel på 
kommunens verksamhet. 

De kan när de drivs av vilja 
och övertygelse, i samspel med all
mänhet, massmedier, mäktiga på
tryckningsgrupper och politiker, 
uträtta smärre stordåd på sina om
råden. Ett aktuellt exempel är 
Spykens rektor Sten-Bertil Olsson 
som snabbt lyckades manövrera 
bort Polhemsskolan och få sin 
dröm om ett nytt Spyken förverk
ligad. 

Curt Carping på Polhem står 
med lång näsa och eleverna får 
dras med sina dåliga lokaler i över
skådlig framtid. Carping kan å 
andra sidan trösta sig med att han 
har skolstyrelsebeslut på att han 
inte misskött sitt jobb. Det lär 
nog aldrig Sten-Bertil Olsson be
höva. 

Det finns anledning att oroa 
sig för situationen i Lund. Här 
finns ett antal chefer vars lämplig
het mer eller mindre öppet ifråga
sätts och ingen blir förvånad om 
man köper ut ytterligare några. 
Det är en dyr och dålig lösning. 

Det finns också sådana som sä
kert på många sätt gör ett för
tjänstfullt arbete, men som är på 
tok för anonyma och vill för lite 
för att vara bra förvaltningsche
fer i Lund. 

stadsbyggnadsdirektören och 
stadsarkitekten är centrala i en 
starkt växande stad som Lund. 
V ad står de för och vad vill de 
med vår stad? Är det överhuvud
taget någon som vet vad som är 
Karin Sandbergs hjärtefråga inom 
det sociala, eller skolchefens? 

Lund förtjänar hängivna och 
fantasirika chefer! 

Före detta förvaltningsche[. 

Crafoord i kubik 
"Härmed inbjudes Ni till 

Holger Crafoord-dagarna i 
Holger Crafoordsalen på Hol
ger Crafoords Ekonomicen
ter, Holger Crafoords gata 3 i 
Lund." 

Nej, så kommer det nog inte 
att stå på inbjudningskorten till 
direktörerna om några år. Det 
blir inte fyra gånger Holger 
Crafoord utan bara tre, dvs Hol
ger Crafoord i kubik. 

Sverker Oredsson bugar 
Det är ju redan bestämt att 

ekonomidagarna, ekonomicentret 
och hörsalen där ska ha namn ef
ter den avlidne lundensiske före
tagsledaren Holger Crafoord . Man 
skulle tycka att universitetet där
med hade bugat tillräckligt för 
Crafoordska stiftelsen som an
slagit pengar till det snart på
började institutionsbygget. Men 
nej universitetets ledning, dvs den 
gamle fp-politikern Sverker Oreds
son, hade föreslagit kommunens 
namnberedning att den nydragna 
(och feldragna, se förra VB) vägen 
till centret skulle ges namn efter 
Holger Crafoord. 

Ett par av beredningens leda
möter var uppenbarligen positiva 
till förslaget. Dit hörde ordföran
den, Margareta Nicander (m~ som 
f ö också hon länge har arbetat in
om universitetsförvaltningen, fast 
hon nyss gått över till annan 
tjänst. Det har tidigare framförts 
försiktig kritik i namnberedningen 
över bristande beslutsunderla~ , 
men här hade ordföranden pa
passligt kopierat upp en text om 
Holger Crafoords liv och verk. 
Det var ett inledningsanförande 
frånjust Holger Crafoord-dagarna, 
och det var därför i första hand de 
positiva sidorna av livet och ver
ket som lyftes fram . . 

Äras den som äras bör 
Men det höjdes också kritiska 

röster . Så sent som i december ha
de namnberedningen föreslagit 
det av byggnadsnämnden sedan 
beslutade namnet Tycho Brahes 
väg, och det ansågs som lite pin
samt att ändra sej så snabbt. V pk
representanten tyckte att försla
get andades en beskäftighet som 
kommunen inte borde ställa upp 
på. Visst kan företal!sledare få ge 
namn åt gator, med tanke på 

Reseekonomi ll 
Av miljömässiga och sam

hällsekonomiska skäl åker vi 
helst kollektivt och spårbun
det, när vi måste bort från 
stan. Men det får gärna, måste 
vi erkänna, bli så privatekono
miskt fördelaktigt som möj
ligt också. Det är inte så lätt. 

Djungel av priser 
Den minst sagt differentierade 

prissättning, som SJ numera till
lämpar, är en svårgenomtränglig 
djungel. Det är också prissättning
en på Pågataågen. Och extra be
svärligt blir det när de så kallade 
spelreglerna hela tiden ändras. 

Häromdagen gjorde vi en upp
täckt, som i ett slag kullkastade 
resultatet av de nya beräkningar vi 
tvingats utföra, sedan det rabatt
kort, som berättigar till fård med 
halv biljett på Pågatåg, sänkts från 
60 till SO kronor. Fast samtidigt 
hade det höjts med 2S procent, 
eftersom giltighetstiden minskats 
från tre till två månader. Vid en 
feltryckning på en biljettautomat 
i Eslöv kom vi underfund med att 
en halv enkel Eslöv-Gunnesbo 
med byte i Lund kostar 4.SO. Bil
jetten Eslöv-Lund kostar 6 kr. 

Privata lösningar 
Hur ska man kunna orientera 

sig och handla i en postmodern 
värld utan någon fast punkt att 
förankra sina ställningstaganden 
i? Vi har på Pågatågen gjort iakt-

• tagelser, som tyder på att allt fler 
löser just de här taxeberäknmgs-

problemen genom att inte lösa bil
jett alls. På annat sätt kan vi inte 
tolka den nonchalanta gest med 
vilken en del resenärer befriar sig 
från en hundralapp, när det är 
kontroll . Det är säkert det billigas
te och framför allt det bekvämas
te sättet att betala sina pågatågs
resor på. 

Den sortens privata lösningar 
har vi allvarliga moraliska och po
litiska invändningar mot. Men 
visst måste vi se till att systemet 
blir enklare och billigare. Leve 
noll taxan! 

Tut 

deras objektiva roll i den lokala 
historien, men det ska ske i sam
manhang som inte luktar fjäsk el
ler gentjänst. 

Fast det var en socialdemokra
tisk representant och tillika namn
expert som kom med den förlö
sande repliken. "Det har anförts", 
sa han, "att vi borde hylla dona
torn. I så fall bör gatan heta Hol
ger Crafoords stiftelses gata, för 
det är ju den som har donerat 
pengarna." 

Därmed kom namnbytarna av 
sej. Vi får hoppas att den beslu
tande byggnadsnämnden tycker 
likadant som beredningen. Och 
att den heller inte går på universi
tetets förslag att döpa om väg till 
gata, bara för att de vill få bort 
två prickar sin internationella 
brevväxling. 

I VII har vi tidigare framfört 
att gatunamn bör vara lätta att 
stava och uttala. Därför . hade vi 
varit betydligt välvilligare till för
slaget om det hade gått ut på att 
namnet skulle bli Holger Krafårds 
gata. Men så var ju inte fallet. 

Gr 

Ledig åtta 

centralt 

Köpenhamn och Stockholm 
ockuperar ungdomar outhyrda 
lägenheter för att demonstrera 
missnöje mot det allmänna bo-
stadsläget. · 

Det är uppenbart att det byggs 
alldeles för lite ettor och rivs för 
mycket gamla hus med låga hyror. 
Hus med stora lägenheter kontori
seras eller byggs om till mindre 
lägenheter. På så vis omöjliggör 
man för ungdomar att bilda kol
lektiv. 

En insatsfemma i Lund kostar 
en halv miljon konstaterade syd
svenskan i ett reportage den 7 sep
tember. Även hyresrätter säljs på 
så vis att man t ex får betala 
SO 000 för en kvarbliven gammal 
soffa. Hur ska ungdomar (kanske 
arbetslösa) kunna klara sig på 
denna underbara marknad? 

Vissa fastighetsägare låter bo
städer stå tomma många ~ för att 
kunna "kontorisera. Den åttarum
mare, som Sydsvenskan i Lund 
har inrättat som redaktion, fick 
stå tom under åtskilliga år för att 
AB Hufvudstaden inväntade det 
rätta tillfållet. I ett halvt decenni
um har samma bolag låtit en 
annan åttarummare i samma 
fastighet stå tom . Den ligger ovan
för J ullus platthandel och skulle 
lämpa sig alldeles utmärkt som 
kollektivlägenhet, 

Sydsvenskan som är granne 
med den tomma lägenheten 
kunde kanske forska i detta 
märkliga sakernas tillstånd. 



Positiv 
tunnel-
konflikt 

Danska SFU (Socialistisk 
Folkepartis ungdomsförbund) 
och KU (vpks dito) var inte 
alldeles överens när man bör
jade diskutera sundsförbindel
ser .. Men småningom fördju
pade man sej i tekniska 
lösningar som man kunde 
samsas kring. 

Sammanhanget var ett gemen
samt miljöseminarium ute i Dör-· 
röd nu i helgen, på faltbiologernas 
gård. Fältbiologerna stod f ö ock
så för en givande exkursion. 

Sänktunnel eller bergtunnel 
SF har slagits hårt för tågtun

nel under Stora Bält, och man ser 
det som en logisk fortsättning 
med en likadan under Öresund. 
KU har tagit fasta på riskerna att 
en s k sänktunnel på havsbottnen 
skulle försämra vattenutbytet och 
därmed skada livet i Östersjön. 
Men eftersom båda vill stärka tåg
trafikens ställning sökte man ändå 
efter en ömsesidigt godtagbar lös
ning. Kanske heter den bergtun
nel, något som man lär ha goda er
farenheter av i J apan. 

Svenska och danska kommuni
kationsministrarna har ju aktuali
serat frågan om tunnel hela vägen 
mellan Malmö och Köpenhamn, i 
ljuset av de nya lokens ökade 
prestanda. 

Tvivelaktig säkerhet 
Kärnkraften var ett annat .na

turligt diskussionsämne. Joachim 
Lentz inledde om dess teknologi 
och talade bl a om de enorma ris
ker som finns inbyggda i de s k sä
kerhetssystemen. 

Försurningen var ett tredje 
ämne, där man fick handledning 
av Torleif Jonsson och Karin 
Svensson Smith. Summan av den 
diskussionen blev en insikt om att 
den totala energiförbrukningen 
måste ner. Det går inte att rena 
alla utsläpp. 

I övrigt repeterades och spela
des gatuteater, och allt var myc
ket trevligt och givande. 

Tji öl 
Det skall vara lagom roligt när 

vpk står för arrangemangen. Det 
tycker åtminstone polisen i Lund. 
Nu har man avstyrkt en begäran 
att få servera folköl till törstiga 
kulturenutsiaster under den 
"hemska kulturnatten" . Man ver
kar vara rädd för att det skall ur
arta. Kanske fruktar man kultur
kravaller. 

Den ·minnesgode vet att det 
inte är första gången som polisen 
och vpk är oense om folklig fest
och matkultur. En VB-redaktör 
har tidigare bötfällts för olaga 
soppservering i samband med in
vigningen av Grand Hotell. Det är 
lätt att förstå polisens rädsla för 
folk med sinne för kultur, särskilt 
folklig sådan. Men man blir ändå 
upprörd över hur de konsekvent 
skiljer mellan folk och studenter. 
Studentikesa jippon och gatufyl
leri är OK. 01, soppa och horn
musik ska däremot förbjudas. 

Att byta 
böcker 

Byt bort dina gamla älsk
lingsböcker och skaffa nya, 
fräscha favoriter. Tillfälle ges 
i blåsorkesterns mångaktivi
tetstält på stortorget i sam
band med Kulturnatten. By
tet pågår kl 19-22. Jan 
Svensson, vpk-are i biblioteks
nämnden, håller i trådarna. 

- Bokbyteri har blivit popu
lärt på andra håll, säger J an, så 
varför inte i Lund där det fmns så 
mycket böcker. Högst tio får man 
byta, och vi uppmanar läsarna att 
komma tidigt så att vi får en bra 
hög att starta med klockan sju. Vi 
finns på S tortorget från tolv och 
framåt. 

- Och vad tänker du själv by
ta bort? 

-Jag har plockat tio böcker 
ur hyllan, berättar Jan, och skiljs 
från dem med lite olika motive
ringar: 

l. John le Cam!, Den lilla 
trumslagarflickan. Hör faktiskt 
inte till hans bästa, fast det finns 
det kanske andra som tycker. 

2. Karl Rune Nordkvist, En 
dag i oktober. Läsvärd, men inte 
aktuell för omläsning. 

3. Arvid Rundberg, 1969. 
Rupdberg är ju apk-are numera. 
Allvarligt talat : det blir inte av att 
jag läser den. 

4. K Arne Blom, Någon är 
skyldig. Blom är folkpartist men 
boken är också dålig i sig. 

5. Yasar Kemal, Och de brän
de tistlarna. Min Kemalperiod är 
över och jag unnar andra att bör- . 
ja•sin. 

6. Gabriel Maria Marques, Pat
riarkens höst. Svår, gör mig inte 
mödan att läsa om den. 

7. Szandor Petöfi, Re bel or 
Revolutionary, ett dikt urval. Alla 
skaffar vi väl någon gång böcker 
som vi inte tar oss igenom. 

8. Kurt Aspelin, Spor. Mina in
tressen går i annan riktning nu. 

9. Sven Lindqvist, slagskug
gan. Dublett. 

10. August Strindberg, Hemsö
borna. Föredrar tevefilmen. Nej, 
det var ett skäm t , det är också en 
dublett. 

En bytare till 

Egoistisk som man är så frestas 
man givetvis att utnyttja bokby
tarnattens mörker till att rensa ut 
skräp ur den egna bokhyllan och 
i gengäld roffa åt sig dyrgripar . 
som andra, intet ont anande, ger 
bort. Men så kommer minnena 
från det tidiga 60-talet, före Viet
namkriget, då vi trodde att det 
skulle bli fred om vi lärde av enkla 
"Non-zero-sum-games". Det var 
något som kallades "tit-for-tat". 
Ger du skräp får du skräp tillbaka. 

Så därför blir det: 
l. A Rappaport, Human con

flict? Det är för att unga männi
skor ska få en rimlig chans att för 
stå inledningen ovan. 

2. Stig Claesson, Min vän Char
lie. En typisk överlevnadsbok som 
utmynnar i: Sälj aldrig sprit till in
dianer! 

3. "Slas" igen, denna gång 
Samtal på fjämåg. I den finns två 
systrar i vita lackerade stråhattar. 
De enda som överlevt den stora 
käringpesten i mitten av 40-talet. 

4. Hans Scherfig, Frydenholm, 
om livet i det ockuperade Dan
mark vill jag att alla skall läsa. Ef
tersom jag fick förstaupplagan av 
en dansk bokhandlardotter på 60-
talet skänker jag med varm hand 
en pocket. 

5. Ivar Lo-Johanssons sista me
moardel är ett mästerverk av 
gubbsurhet. Jag törs helt enkelt 
inte ha kvar den. 

6. Erik Bäckman, Jag känner 
igen mig. Hoppas någon annan gör 
det också. 

7. Ett år i luften, Flygets års
bok 1959. Till någon med pånytt
fött Bigglesintresse och som inte 
är "rädd att flyga". 

8. Umberto Eco, Rosens 
namn. Själv har jag gått ohjälpligt 
vilse i den katolska medeltiden 
och kommer varken fram eller till
baka. Hoppas den når en djupsin
nig självplågare. 

9. Mezz Mezzrow, Dans till 
svart pipa. Det är en vit negers 
memoarer. Sentimental, självför
härligande och med bedövande 
haschroman tik. 

10. Böckernas bok (Bibeln allt
så). Det blir bara aldrig av att jag 
läser u t den. 

Rolf Nilson 

Torr fontän hittad 
I förra VB nr 25 hade signaturen 
"Mjau" en artikel som bl a hand
lade om bristen på dricksfontäner 

· i Lund. Det skrevs där att barnen i 
parkerna hotades av uttorkning 
för att de inte kunde dricka 
under sina långa lekpass. 

En dag när jag sprang det be
kan ta tvåkilometersspåret i S tads
parken upptäckte jag plötsligt en 
sockel som såg ut som en dricks
fontän, och som visade sig vara 
en. Den är belägen just vid barnens 
lekområde, i det nordöstra hörnet 
av parken! Ett br.a läge för såväl 
barn som motionärer, som 
springer på den gamla vallen. 

Emellertid slingrar sig busk
kvistar kring sockeln och det 
växer ogräs i själva skålen. Inget 
vatten kommer fram om man 
trycker på handtaget, och det har 
det väl inte gjort på många, många 
år. 

En gång har det i alla fall fun
nits en kommunal tjänsteman som 
trott på den här iden att stads
parksbesökare behöver friskt vat
ten att läska sina gommar med. Är 
han pensionerad? Skaffade han sig 
aldrig lärjungar som kunde föra 
traditionen vidare? 

Finn 

Från det 
kommunala 

Propagandalögn om bron 
När man läser Sydsvenskan får 

man intrycket att hela sydvästra 
Skåne kämpar för att Öresunds
bron ska bli verklighet. Det är en 
falsk bild. I Lund är det tvärtom. 
Lundapolit.iJcerna är ganska eniga 
om att en Oresundsbro inte är bra 
för regionen. Vpk har motionerat 
om att Lund ska skriva till rege
ringen och påtala de negativa kon
sekvenserna för miljön och arbets
marknaden om Öresundsbron 
byggs. I miljönämnderna tycker 
alla partierna att det är ett bra 
förslag. I andra, lite tyngre nämn
der har emellertid m och fp gått 
emot. Centern agerar lite märk
ligt. De vill inte ha någon bro men 
vill heller inte skriva till regering
en. Socialdemokraterna i Lund 
har länge varit negativa till bron 
och nu fått med sig sitt parti
distrikt. Malmösossarna blir allt
mer isolerade. 

Jämställdhet ej för skolan? 
När ska skolan börja följa läro

planen och aktivt arbeta för jäm
ställdhet? En kvinna och en man 
söker en studierektorstjänst på 
Lerbäcksskolan. De är lika merite
rade. skolstyrelsen förordar man
nen med motiveringen att han va
rit tillsynslärare under fler år, 
trots att alla andra studierektorer 
på skolan är män. Bara vpk och 
mp röstade mot. Fp_s M<~ne Nor~
ström som säger sig kampa for 
jämställdhet, svek som vanligt. 

Sämre för Linero 
Landstinget hotar att flytta 

Lineros vårdcentral till Vipeholm, 
vilket skulle innebära en sämre 
service för såväl lineraborna som 
för invånarna på Östra Tom. Ut
armningen av service i stadsdelen 
skulle fortsätta, skriver vpks leda
möter i ·fastighetsnämnden i en. r~
servation. Ett uppgivet Hyttskal ar 
de trånga lokalerna. Vpk kräver 
därför att plats för utbyggnad av 
vårdcentralen planerad i det ser
vicenus som skall byggas öster om 
centret. Då kunde t ex folktand
vården flytta till den nya lo~alen 
och distriktsläkaren/BVC dispo
nera den nuvarande. 

Vågar Hellsvik ryta till? 
Diskussionen om vad gamla el

verket på Winstrupsgatan ska an
vändas till går vidare. Byggnads
nämnden har uttalat sig mot att 
det ska bli transformator där. Hu
sets vackra utformning och cen
trala läge gör att det passar för 
mer publik verksamhet. Allakti
vitetshus, auktionskammare och 
teater är gamla förslag som fort
rarande är aktuella . Transforma
torförslaget kommer från energi
verken som betraktar huset som 
sitt och hävdar att de ska bestäm· 
ma om användningen. Kommun
styrelsen fick nyss en näs~näpp av 
revisionen för att den mte styr 
energiverken ordentligt. Vi får väl 
se om Gun Hellsvik (m), ordföran
de i kommunstyrelsen, vågar ryta 
till. 
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Eventuella vitsar 
I tisdagens SDS klagar tjänst· 

görande idrottskåsören Jan Mår
tensson över idrottshallens ljud
anläggning. Han hoppas att spea
kern S tellan Sundahis "eventuella 
vitsar" publiceras i kommande 
nummer liv Lugis klubbtidning, 
eftersom de inte hördes så bra . 

När ljudanläggningen blivit 
fixad hoppas vi att man, för en 
publik dar alla kanske inte läser· 
Sydsvenskan, upprepar kåsörens 
eventuella vitsar från i tisdags. 
Helst den o!l! att Lugi bör ta ef
ter sin energiske PR-man K Arne 
Blom och lägga på "några Blom
kol extra". 

Grr 

En avreaktion · 
Tanken slår en att man borde göra 
något mot all denna skit som 
finns. 

Inte bara klaga och klaga jämt. 
Framtiden ser dyster ut, kanske 
lika bra och tassa ut i köket och 
ta en köttyxa och hugga av sig 
halsen direkt . Men det bär emot. 

Solen skiner ju. Hoppet finns 
där. Det finns folk som inte är 
dumma. Tack och lov! 

Man borde kräva mer av livet. 
Lite jävlar-anamma! · 

Alla dessa jävla människor av 
moral och plikt och regler och 
lagar. 

Varför? 
Framtiden ser dyster ut när jag 

tänker på dem. 
SÅN VILL JAG INTE BLI! 
Jag tänker vara som jag vill, 

göra som jag vill men ansvar 
tänker jag ta för jag är inte blåst. 
ANARKI? 

J ag är jag, och tänker inte 
knäckas av nå't plikt-samhälle. 

Upprörd Maria r-:11) 

PS. Kärnkraft är skit! DS. 

Postadress. . 

Aterbruk 
av VB 

I förra Veckobladet fanns under 
rubriken "Våra åsikter" en små
rolig artikel om hur tidningen 
Arbetet lånat en kommunalpoli
tisk spalt från VB nr 24 och gjort 
den till sin egen ledare, med bara · 
några finurliga omformuleringar. 

Under den vecka som gätt har 
i Arbetet och Skånskan publi
cerats två likatydande insändare 
av initialerna "F. H.", som är en 
kopia (bara några ord är tillagda) 
av en artikel i VB nr 24, som 
kopplar ihop filmen "Mitt liv som 
hund" med hotet om nedläggning 
av S:t Hans bygglekplats. Någon 
måste ha tyckt att texten var bra 
och därför skickat in den som en 
ny insändare. 

Det strider lite mot praxis 
inom tidningsvärlden men är å 
andra sidan ett exempel på origi
nell återanvändning av en text, 
som på detta vis får en ganska 

stor spridning. Ska man som upp
hovsman till den ursprungli~a, ar
tikeln vara förgrymmad , neJ mte 
på annat vis än att man inte gärna 
vill framstå som så självgod att 
man trott att en bagatell av detta 
slag vore värd så stor uppmärk
samhet. Men den ambitiöse VB
läsaren har trots allt haft ett gott 
syfte med sin handling, nämligen 
att argumentera mot nedlägg
ningen av S. t Hans bygglekplats. 

I ett mer fllosofiskt perspek
tvi kan man också fråga sig varför 
det skrivna ordet ska vara så 
heligt? När vi tänker och när vi 
pratar finns det inget som hindrar 
att vi kopierar en medmänniska. 
Så släpp även det skrivna ordet 
fritt! 

F. H. 

'fvå töser till 
Ytterligare förslag på kvinno

namn till kommande Tösatåg ef
terlyser Bodil Hansson i förra VB. 

Vad sägs om det vackra Mor 
Malena, efter en klassisk folklivs
berättelse av Victoria Benedikts
son, och Hanna från Arlöv, för 
att påminna om Malmös fina 
proggmusik för femton år sen? 

Karin Blom 
Uardavägen D: BS 
223 71 Lund 

Höststart 
KHF, Kommunistiska Högsko

leförbundet , har gett ut en liten 
folder med sitt höstprogram. Det 
blir tre onsdagsmöten med Anna 
Christensen, Bengt Sandin och 
Anna Bexell, med det första den 
24.9. Håll utkik i VB efter när
mare uppgifter. Man sonderar 
också in tresset · för en' marxistisk 
studiecirkel. 

Dessutom konstaterar vi att 
den knutna näven, vår kommunis
tiska favoritsymbol, fortfarande 
kommer till heders. 

Miljöappell 
Vpk Lunds miljögrupp håller 

appellmöte på Mårtenstorget nu 
på lördag kl 12. Bodil Hansson 
och Karin Svensson Smith kom
mer att behandla allmänna miljö
frågor , medan Rune Liljekvist ta
lar om kärnkraften och Kristina 
Zitko om Öresundsbron. 

På eftermiddagen åker miljö
gruppen ut till Barsebäckscampen 
på ett besök. Söndag kl 15 håller 
gruppen sitt septembermöte där
ute. För samåkning lördag eller 
söndag ring Rune (115069) eller 
Bodil (133997). 

Christer 
Boustedt 

Bokcafefesten på AF, hösten 
1976. Vpk blås skulle öppna till

.ställningen med bl a Blues March. 
Samlade luft till mitt trumpetso
lo. Fast bakom mig hade tydligen 
Charlie Parker samlat luft , för när 
jag började kom det ett medsolo 
på altsax i hans stil. 

Först efteråt vågade jag vända 
mej om. Det var inte Charlie utan 
Christer Boustedt, som jag f ö 
hörde på Ariman senast. 

Jag saknar min medsolist. 
Sven Björnsson 

POSTTIDNING 

~~ 
tNSLAGET l 

25-årig kvinnlig student söker 
plats i lundakollektiv. Ring Birgit
ta, tel 114246. 

(Betald annons) 

NEJ, LILLA IDA MASTE INTE 
HA NAGON BILSTOL, trots vad 
hennes föräldrar säger i annonsen 
förra veckan. Låt Ida växa upp till 
en varelse som i n te få r i n ben si n
ångorna och bilberoendet med 
modersmjölken! Låt oss hoppas 
att hennes generation inte kom
mer att FÖRESPRAKA en miljö
politik men PRAKTISE RA en an
nan! l motsats till vår. 

Gunnar Sandin 

~~1'\··· - "' t.. 
. 
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BLASORKESTERN. Sö 14.9 rep 
på Palaestra. Kl 18 Novetter och 
Trä, kl 19 Stora orkestern. Rep 
av "r.yska programmet" samt 
barnlåtarna Styrman Karlsson och 
Du ska inte tro det blir sommar. 
VPK LUND. Nästa medlemsmöte 
to 9.1 O kl 19 på biblioteket, cir
kelrum 4. Diskussion om kommu
nala bugeten. Nästnästa möte 
29.10 kl 19 samma plats. Remiss 
om förslaget till nytt partipro
gram . 
KONGREssFöRBEREDANDE 
GRUPPEN. Möte to 18.9 kf 19 på 
vpk-lokalen. Alla välkomna. 
TRE TEKNOLOGER OCH KV. 
Må 15.9 "Teknik från i-land till 
u-land", ini Jan Karlsson, On 17.9 
"Stoppar programlusen Stjärnor
nas krig?", ini Bengt-Erik Bengts
son & Sten Henriksson. Båda mö
tena kl 19 i F-{;afeet, matematik- . 
huset. 
SMALANDS. Fr 12.9 kl 20. Kö
ren Axplocket sjunger Allan Ed
wall mm. Inträde 25 kr. 

Kompolgruppen träffas må 15.9 
på vpk-lokalen kl 19.30. Diskus
sion om Norra Fäladen. 

Detta nummer gjordes av Lars 
Nilsson, Rolf Nilson & Gunnar 
Sand in. 

·~ . 

Kontaktredaktör för nästa nr 
Gunnar Sandin , tel 135899. 
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