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Några besparingsförslags 
uppg~ng o.ch fall 
Efter kraftiga opinionsyttring
ar från de boende på Norra 
Fäladen verkar det nu som 
om den s k "nedrustningen" 
inte kommer till stånd. ~ib
liotekets filial läggs inte ner 
Delfinbadet blir kvar och 
även de två bygglekplatserna 
på norr fortsätter med sin 
verksamhet, dock har öppet
hållandet skurits ner. 
När nu stridens damm lagt sig 
kan man undra hur denna serie av 
nedläggningar på norr kunnat se 
dagens ljus. Är verkligen politiker 
så korkade att de planerar ett 
experiment med kommundels
nämnder i en stadsdel och sam
tidigt hotar med diverse ned
läggningar i området? Så enkelt 
är det inte! 

Allmänt är det förstås de bor
gerligas besparingsprogram som 
bäddat . fö.r kaoset, men för att 
närmare . förstå sammanhangen 
måste man se mer i detalj på 
samspelet mellan politiker och 
tjänstemän. När det gällde för
slaget om biblioteksfilialsnedlägg
elsen så utfarnades det av förvalt
ningsledningen, som antagligen 
hoppades på att Norra Fäladen av · 
sociala skäl var ett område där en 
sådan nedläggelse skulle bli svår 
att genomföra. Inget parti stödde 
heller förslaget. I stället prutades 
bibliotekets besparingar ner från 
700 000 till 200 000. 

Hotad arbetsplatsutlåning 
Det märkliga är nu att de borger
liga politikerna i stället föreslår 
nedläggelse av arbetsplatsutlåning
en, om inte inkomster inflyter 
från annat håll. Man vill att kapi
talisterna ska sponsra arbetsplats
utlåningen, som alltså i fortsätt
ningen i nåder ska ha sin verk
sarnh~t vilande på detta gungfly. 
Marktighet nummer två är att den 
borgerliga majoriteten inte tycks 
ha undersökt om företagen ens 
·övervägt ett dylikt arrangemang. 

Ingen kostnad 
Samma brist på kommunikation 
med berörda parter finner man i 
Delfmaffären. Här var det så att 
borgarna ville dra bort stödet till 
Akademiska föreningens bad
verksamhet på norr. Hur AF skulle 
ställa sig till att kommunen sa upp 
arrendeavtalet visste ~oli_tikern_a 

Borearnas sparproeram bäddar för 
konflikter inom förvaltningarna 

inte, eftersom de inte hade tagit 
kontakt med dem. Inte heller 
hade man satt sig in. i vilken be
tydelse Delfinbadet hade för Po
seidons ungdomsverksamhet, Jag 
har själv hört Benny Jönsson (m) 
säga att allmänheten ska kompen
seras med ökat öppethållande på 
Högevall, som om badet inte an
vändes efter stängningsdags. På 
sista tiden lär Benny ha uppsökt 
badet med sin familj, och han lär 
nu förhoppningsvis veta något 
mer om badarnas villkor i Lunds 
kommun. 

Hotet mot bygglekplatsen på 
norr fick till och med barnen att 
inse att politik ibland är det 
omöjligas konst. Kan de vuxna 
vara så elaka att de vill ta leken 
från barnen? undrade säkert 
mången telning, som givetvis inte 
var tillfrågad. 

Nitiska i överkant 
Claes Görarn Jön-sson (s) påpekade 
vid ett möte på norr att han för
vånade sig över hur ivriga Fri
tidsförvaltningsnämnden och 
delar av personalen var att försöka 
genomdriva besparingskraven. Här 
visade man ingen argan list för att 
bjuda motstånd, utan glatt lades 
"realistiska" förslag. Laila Brors
son på fritidsförvaltningen, som 
tycks ha gjort ett försök att för
svara bygglekarna, hånades öppet 
av folkpartiets representant på 
nämnda möte. 

Politikerna ska visserligen 
styra den kommunala verksam
heten, men tjänstemännen är inga 
slavar utan ska ha rätt att kämpa 
hårt för det dom tror på, sedan 
ankommer det på politikerna att i 
sista hand avgöra. 

En slutlig reflektion är denna: 
varför har alla dessa l)esparings
förslag på norr hela tiden riktat 
sig mot de så kallade brukarna: 
låntagare, badare, lekande barn? 
Om det ska sparas, varför försöker 
man inte spara i de centrala ad
ministrationerna? 

Finn 

KRISNUMMER 
Detta är ett slarvigt 
nummer beroende på att 
vår c omposer plötsligt 
blev obrukbar. 
Vi har inte kunnat 

rätta i texten, men 
det går nog att läsa 
ändå. 

Lycka till! 

ReJ.. 

Kulturcentrum 
tör zigenare 

I VB nr 30 skrev vi om hur Zige
narn~ på Norra Fäladen önskar sig 
samlingslokaler och att det även 
behövs centralt belägna utrym
men för Komvux' zigenarunder
visning kombinerat med barnpass
ning och service från barnavårds
och mödravårdens personal. Vi 
hade också en djärv tanke om att 
zigenarna i Sverige vore värda 
sådant som museer, folkhögskolor, 
kulturhus och forskningsinstitut 
så att inte deras kultur dör ut. 

När sådana tankar framförs 
brukar alltid någon säga att zi
genarna är så hemlighetsfulla så 
de vill inte ha sin kultut kartlagd 
och språk känt. Att denna invänd
ning vilar på lösan grund visar 
Malmözigenarna som just önskar 
sig ett kulturzentrum där bland 
annat äldre mäns hantverksskick
lighet och kvinnornas textila kun
skaper kan tas till vara, samtidigt 
som de yngre kan få möjlighet att 
att lära sig av de gamla. 

I Lund borde man sluta oja sig 
över zigenarnas snatterier, höga 
bortvarafrekvens i skolan och 
brister i svenskkunskaper och 

' i stället försöka skapa möjligheter 
för den zigenska kulturen att leva 
vidare. 

-Red 

OSKARSHEM I SEPTEMBER 

Innanför trästocka~nas fyrkant 

böjer Dinky -Toys-vägarna 

i onödiga s vängar. 

Den här dagens tillfälligheter 

är redan i upplösning . 

Torr sand har fallit 

från de ambitiösare byggena 

och ligger nu i 

enkla timglaspyramider. 

Vad är mindre förgängligt? 

Inte är det molnen 

som en hal vtimme senare 

hamrar sandlådan 

till månlandskap. 

Karl .Vitting 



~~: Novemberhelg 
2>-J\.S aru., Jag ser att Miljöpartiet ska hyra ' 

Kommun- och lll.ndstingsförbun
det, som är arbetsgivarparten i 
den pågående strejken, har skickat 
ut sina synpunkter till bl a Lunds 
kommun. Dom kallas konfliktan
visningar. I lokalpressen har före
kommit uppgifter om att förtro
endevalda (»politiken>) har utfört 
visst arbete som normalt görs av 
de som nu strejkar. I Arbetet i 
söndags (26/ l O) sägs i en arti
kel att politiker har skyldighet 
att under vissa förutsättningar 
utföra sådana arbetsuppgifter. Det 
kan inte betraktas som strejkbry
teri, sägs också. Vpk Lund, som 
har ett sjuttiotal förtroendevalda 
i nämnder och styrelser i kommu
nen, anser · att den information 
som givits i lokalpressen är ofull
ständig. Det är därför nödvän
digt med ett klargörande. 

Konfliktanvisningarna är en 
partsinlaga och bör behandlas 
som sådan. Det är självfallet ' 
inte arbetsgivaren som bestämmer 
vad som är strejkbryteri. Det finns 
bara två exempel på arbeten som 
kan utföras utan att det kan kal
las strejkbryteri. Det ena fallet 
är när någon beordras utföra 
s k skyddsarbete. Det andra är 
öppnande av post. Vägran att 
öppna post kan komma i kon
flikt med grundlagens tryckfri
hetsbestämmelser. KTK (Kommu
naltjänstemannakartellen) har 
därför medgivit att sådant arbete 
får utföras. 

I tidigare konfliktanvisningar 
har. man åberopat kommunallagen 
som stöd för att förtroendevalda 
skulle ha skyldighet att utföra 
konfliktdrabbat arbete. JO(Justi
tieombudsmannen), som har gran
skat påståendet sade i ett utlåtan
de att man måste beakta att för
troendevalda utsetts genom val i 
demokratisk ordning från olika 
samhällsgrupper och representer
ande olika åsikter. JO fortsätter: 
»Med hänsyn härtill kunde ifråga
sättas om nämndledamöterna rim
ligen, mot sin övertygelse om det 
förkastliga i »strejkbryteri>>, kunde 
tvingas att utföra annat konflikt
artat arbete än skyddsarbete.» . 

Det innebär ·att om politiker 
ändå utför konfliktat arbete så 
gör han/hon det av politiska 
skäl. 

För övrigt anser vpk Lund att 
Kommun- och Landstingsförbun
den skall inrikta sig på att få slut 
på konflikten genom att tillmö
tesgå de anställdas krav. 

in sig på _ Lunds Central - den ' i 
gamla resebyrån ska bli lokalt j 
partihögkvarter. Det är bara att 
gratulera och avundas. Arrange-
manget kan bara ytterligare stärka 
den järnvägsvänliga tvärpolitiska 
koalition som håller på att skapas 
i Lund - staden som har Sveriges 
femte i storlek största station när 
det gäller persontrafiken. Jag ser 
fram mot att få embarkera kom
mande lätta snabbtåg till Staffans
torp. 

Miljöpartiet verkar efter en viss 
mattningsperiod att piggna till 
igen och jag tror att de klarar 
fyraprocentsgränsen vid nästa val. 
DN/IMUs siffror sist pekade ju i 

·den riktningen. Allt fler får upp 
ögonen för skogsdöden och flnner 
att de traditionella partierna inte 
tar den på tillräckligt allvar. I vpk 
ftnns insikten på många håll och 
partiet skulle kunna sätta miljö
frågorna i centrum, men det sker 
inte. Varför? 

••• hushållsarbetets ledning och fördelning 

Inför helgen 
Årets tristaste helg står närmast 

för dörren - jag vet de som böljar 
gruva sig redan i augusti. Men som 
Sartre m fl påpekat har ju männi
skan verkligen möjlighet att välja, 
man behöver inte motståndslöst 
falla in i närmsta depression. Vad 
kan då vara lämpligare än att vi 
på VB, liksom andra veckotid
ningar ger lite tips om hur helgen 
kan tillbringas. 

- Ompröva din politiska inställ
ning. Du har ju ändå märkt på 
dig själv hur dina gamla ståndpunk 
ter liksom inte håller i det mo
derna informationssamhället. Och 
nog har du väl tröttnat på den 
eviga moralismen bland vänster
människorna i din umgängeskrets. 
Det var säkert bara slentrian att 
du hamnade i vänstern, nu är du 
vuxen och har vidgade vyer och 

läser Svenska Dagbladet, och för
resten .är blod tjockare än vatten . 
Säg upp prenumerationen på VB 
med en hänvisning till att du vill 
göra upp med leninismen och gå 
sen;>å Grand och fua! 

- Parförhållanden blir ju lätt 
slentrianmässiga. Använd helgen 
till ett rejält gräl med utgångs
punkt från någon eller några av 
de klassiska stridsfrågorna: det 
sexuella samlivets frekvens och 
utformning, hushållsarbetets led
ning och fördelning, barnens upP.
fostran och förehavanden, förhäl
landet till partnerns släkt och 
vänner samt alkoholförtäringens 
omfattning. · 

- Sätt dig verkligen in i Lunds 
kommunalekonomiska läge så att 
du kan ta ställning till partiernas 
budgetförslag. Om du har några 
frågor så kan du glädja några 
kommunalpolitiker genom att 
ringa upp dem och diskutera 
detaljerna - de är ändå syssla-

P! en preeakonferene på KloetergArdens tri tidegA.rd 1 tiedaga presenterade 

NaturvArdegruppen Höj e å , e i t t törelag att bevara Höj e 4 dalen . 

Förelaget är reeul ta te t av en e tudiecirlte l under ledning aT biologe rna 

Ste:t'an Måsbäck och Lillemor Levan, och gAr 1 korthet ut pl att göra eA t& 

ingrepp 1 miljön som möjligt. 

Man v i ll 1 törsta hand bevara området eom hli.clrn i nge- och ra•tplat• ttlr 

! AglAr, e om rekreationeomrA.cJ.e, tilgänglie;t utAn bil, men ook.el ~ 88 det 

som ett framtida eportfiekeomrAde med lekplats e r tör ädeltiekk. 

Pr esskonfe rensen T Ar upptakten" till en s tor debat t i Stad•hallen den 11 noY . 

Debattledare blir prof. Blot Wärneryd. 

lösa över helgen och går nu om
kring som nervösa rashästar inför 
budgetdebatten. 

Själv tänker jag gå en rejäl tur 
runt stan fOr att riktigt supa in 
novemberhelgatmosfaren: den to
talt folktomma Sölvegatan, de 
regnvåta parkeringsytorna mellan 
motortraflldederna uppåt Getin
gevägen, fladdrande stearinljus på 
Norra Kyrkogården, flottyroset 
kring Mårtenstorget och, en. sär
skild favorit, väntrummet på buss
stationen. När man riktigt an
stränger sig att ta till sig så 
mycket av tristessen som möjligt 
slår den plötsligt om och man 
försätts i ett muntert och upp
spelt sinnelag. Sen skajag gå hem, 
bädda in mig i ftltar i ett soff
hörn, dricka varm choklad och till 
det hoppas jag få tag på några 
töntiga memoarer av nån gammal 
militär. Har ni läst Stig H:son 
Ericson? Trevlig helg! 

Lucifer 

Kyrkoskatt~n 
ligger still 
Inte ens kyrkaskatten är borg
arna beredda att höja trots ·att 
den är så låg som l ,17 per skat
tekrona. Det är ett allt för bil
ligt pris för tillgång till himmel
rikets nycklar, i synnerhet som 
inflationen har gröpt ur bud
geten. 

Kyrkan har många fma, varma 
lokaler dit de utslagna kan gå och 
få en kopp kaffe och prata med 
en lyssnande människa. Särskilt 
invandrare och äldre ·med tron i 
behåll kan här finna en fristad. 
Diakoni är ett tungt jobb och 
kyrkans personal lär vara under
betalda. 

Det är dags att höja kyrka
skatten! 



Ragn~tam · omvärderar 
Bunny Ragnestam har skrivit 
en bok om den svenska arbe
tarens historia »Underifrån». 
Förra veckan höll han en fö
reläsning om detta inför en 
stor skara gamla arbetare. 
Han blev då delvis kritiserad 
>mnderifråm>, men också 
»ovanifråm> av historiker. 

Förra torsdagen höll den fd Arbe
tet-journalisten Bunny Ragnestam 
ett föredrag i Universitetshuset. 
Sal 116 var nästan fullsatt. Mest 
äldre arbetare som läser arbetar
historia i »gräv-där-du-stån> cirklar. 
Några yngre historiker var också 
där skulle det visa sig. 

Jag litar inte på historiker, in
ledde Bunny avsiktligt provoka
tivt . Hittills är det mest medel
klassen som har skrivit arbetru·
nas historia. Det har blivit ur fel 
perspektiv menade han. Det har 
blivit organisationernas historia. 
Vi har fått veta var och när en 
rörelse startat men inte varför. 
Själv menade Bunny att han nu 
skriver ur underklassens perspek
tiv. 

Under 70-talet skrev Bunny 
Ragnestam en serie böcker som 
handlade om arbetarrörelsens 
framväxt. Dom ska nu bli fllm. 
Något som Bunny niUmast ver
kar beklaga. Under förarbetena 
med en ny bok fann han nämligen 
material som motsade vad han ti
digare skrivit. 

Enligt den officiella historie
skrivningen väcks den svenska 
arbetarens fackliga och politiska 
medvetenhet i och med August 
Palms intåg i Sverige. Han plan
terade de socialistiska ideern i de 
okunnig svenska arbetarna. 

Vi måste ta hjälteglonan av 
Palm menade Bunny Ragnestam. 
Hans undersökningar visade, på
stod han, att det fanns organisera
de arbetaraktioner långt före 
August Palms tid. 

Bunny har nu startat vad han 
kallade ett projekt som han redo
visar resultatet av i två böcker. 
Den första, som heter »Arbetare 
i rörelse» har redan kommit ut 
(Gidlunds förlag, 155 kr). Det var 
om den boken Bunny nu talade. 
»Arbetare i rörelse» behandlar 
främst de sk Marsupproret 1848 
och VB återkommer med syn
punkter på boken. 

Kontentan av bunnys föredrag 
var att arbetarna alltid har veta t 
vad som är bäst för dem och att 
den hittillsvarande historieskriv
ningen inte har varit rättvisande. 
I synnerhet inte den före 1880. 

Efter föredraget utbröt en livlig 
diskussion. Några av historikerna 
kände sig uppenbarligen påhop
pade och kände inte igen sin egen 
roll i Bunnys beskrivning. Men 
invändningar kom också från nå
gra arbetare som ansåg att också 
Bynnys beskrivning var lite »Upp
ifrån». 

Bunny hade i sin inledning de
klarerat att han utgick från en 
materialistisk historiesyn men inte 
klargjort vad han avsåg med det. 
Kanske var det en av förklaring
arna till de missfOrstånd som upp
stud. 

Några av historikerna menade 
att även om man tillhör medel
klassen så kunde man beskriva ar
betarnas historia på ett rättvisan
de sätt. Några av de historiestu
derande arbetarna ansåg att man i 

Bunny Ragn~stam
författare till 
proletärromaner 
från Kristianstad 

stället för att rota i gamla doku
ment skulle fråga ut sina föräl
drar och andra som var med på 
den tiden. 

Klämd mellan de ivriga fråge
ställarna och det väntande tåget 
valde Bunny att inte gå alltför 
djupt i sina svar utan gav.dem på 
det hela taget rätt. 

Möjligen kände han sig också 
lite berörd av att bli ifrågasatt av 
de äldre arbetarna. Själv tillhör 
han ju arbetarklassen och hans 
projekt går ut på att visa hur det 
verkligen gick till. Att arbetare 
aldrig strejkar »i onödam>. Något 
som man får höra inte minst i 
dessa dagar. 

RL 

Ett. 
SOCIALISM -BRA FOR FDLKET J 

Rädda >Råbyholms alle 
Att minska på bilismens till- J)"' 1-,uD-u.c~ - . 
växt tycks vara lika svårt som HO r;.YÄ~~· ~·- ~9· ~.:W.~ 
att dämpa den militära upp- 'L 1-•' ARD 'i! ..... < ,.fJ::3.fQ· 
mstningev.Jastän alla insikts- ~j/ ,- , ;; ~ R. •• {r;;;;:_ 
fulla med7fiiibb talar om kata- -----J /" ~·- ,, 
strofen som väntar om hörnet ~ ..... , .. , / '' · 
verkar det som om stundens ""• -.- • --;: •• 
praktiska hänsyn alltid i sista 
hand talade för bilköpet, par
keringshuset, motorvägen, bil
varuhuset, minskning av den 
kollektiva tradiken o s v. Så 
ock i Lund. 
Först syntes det som om Västra 
ringen inte skulle byggas. Här 
skulle bilismen äntligen vidkännas 
ett litet nederlag. Höjeådalen räd
das och den goda jorden få vila 
i frid. Men steg för steg togs be
sluten och sedan vet vi hur Lands
hövding Göransson gick in och 
löste den gordiska knuten. Om 
några år kommer bilarna att köra 
i höga farter över slätten, utspyen
de de stora mängder avgaser som 
bilar med höga farter åstadkom
mer. 

Östra ringen 
Om man tar en vanlig stadskarta 
och låter blicken från väster gå 
till öster fmner man att planer 
redan är gjorda för en östra ring. 
Lite rotande i kommunala pap
per visar också att det stora fält
slaget redan har börjat. Erövring
en av Råbyholms alle är alla bilist· 
ers etappmål nr l. Härefter ska ett 
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gammalt kålfält asfalteras och en 
vägtunnel under E66 tas i besitt
ning. Nu öppnar sig den underbara 
jordbruksbygden för chaufförerna 
i norr ligger Gastelyekans indu: 
siriområde och där framme vilar 
Stora Råby som ett smycke i 
solen. Borta vid Linero, där be
beyggelsen nu tar slut, ska det 
dras en flerfilig väg norrut med 
anslutning till E66. 

Skövlandet av kastanjeallen 
vid Råbyholm motiveras primärt 
med att Tetra Pak behöver en 
transportväg ut mot Gastelyekan 
till, men Thomas Schlyter (vpk) 
har stillsrunt påpekat att i så fall 
Landengränden skulle passa 
bättre, bl a för att den ligger när
mare tummein under E66. 

S ta tusutställning 
De boende runt omkring har redan 
tagit upp krunpen. Ett fmt exem
pel på det engagemanget fmns i 
SDS (18/10) där Inger Rudberg 
i en insändare föreslår att den vit
kalkade s k "statarlängan" vid 
Råbyholms alle görs till en musei
lokal för den statamtställning som 
nu visas på Kulturen. Om miljön 
kring denna lokal skriver I n ger 
Rudberg: "Här arbetas fortfarande 
med odling av kål. Här fmns ett 
stycke levande landsbygd inpå 
knutarna. Den del av allen som 
fums kvar, blommande kastanjer 
på våren, skimrande guldfärger på 
hösten, är ett omistligt värde . .. " 

FH 
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: Frän det 
· mmunala 

J[ förra veckans vn kunde 
man läsa VD-redaktionens 
kommentar till vpks budget
förslag för .1987. Här är vpk
Lunds budgettext i samman
drag. 

Vpks målsättning i budgetar
betet är att människorna i Lunds 
kommun ska få bra service och 
omsorg. När vi gör vår budget 
utgår vi därför från de behov som 
finns. Det är emellertid oundvik
ligt att en budget från ett litet 
oppositionsparti blir en motbud
get, en budget mot majoritetens, 
en budget mot nedskärningar och 
försämringar. 

V pk visar att en kommunal bud
get för 1987 inte måste innebära 
nedskärningar av den kommunala 
servicen, att det tvärtom fmns 
utrymme för utökning, utan att 
den kommunala ekonomin för
sämras. Vi visar att det går att 
satsa ytterligare inom brunom
sorg, skola, kultur, miljövård, 
äldre- och handikappomsorg, på 
invandrare, på arbete och bostä
der. Vi visar att man inte måste 
sätta de svagaste, de mest utsatta 
grupperna ännu mer på pott
kanten. 

Små justeringar 
Vpks budgetförslag är ett bevis 

på att, om den politiska viljan 
finns, det går att med relativt 
små justeringar ändra inriktning 
på den kommunala verksamheten 
och hejda den sociala nedrust
ningspolitiken. 

Summan av vpks förslag på 
drift- och investeringsbudgeten är 
35,5 miljoner kronor. Sedan 1981 
har kommunen ägt och arren
derat ut Grand Hotell till brö
derna Paulsson till en kraftigt 
subventionerad hyra. Vpk menar 
att kommunen ska sälja Grand 
Hotell - det är viktigare att 
satsa på den vanlige kommun
innevånarens välfärd än att 
subventionera en lyxkrog. 

Hur mycket kan kommunen få 
för Grand? Det är svårt att 
precisera i dagens Lund, där 
många vill driva hotell. Med ut
gångspunkt i vad Paulssons . be
talar i hyra, är det emellertid 
klart att man kan få ut minst 
36 miljoner. 

Valet är lätt 
Vpk satsar på en rad åtgärder, 
som kostar pengar idag men som 
är positiva för kommunens eko
nomi på sikt - åtgärder mot ar
betslösheten leder till lägre so
cialbidrag, bostadspolitiska åtgär
der innebär minskat behov av 
bostadsbidrag samt skatteintäkter, 
sanerin~ av avloppsnät och bättre 
underhåll av byggnader minskar 
förluster längre fram . Vpk menar 
att det är rimligt att skapa ut
rymme idag för bl a dessa åt
gärder. 

Vpk menar att kommunen ska 
driva en aktiv mark- och fas
tighetspolitik. I ett socialistiskt 
Lund skulle Grand Hotell aldrig 
ha använts för att förstärka 
bröderna Paulssons profit. Men 
i dagens Lund står valet mellan 
folkets välfärd och Paulssons och 
kapitalets välfärd. Det har inte 
varit svårt för vpk att välja. 
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Har du flyttat? 
Skicka hela adxessdelen med din gamla adre11 till Veckobladet, 
Bredgatan 28, 222 21 Lund. Min nya adress är: 

Karin Bl om 
Uarda vägen D: 85 
223 71 Lund Adress : ... . 

Postnummer : 

Hamburgare ska ätas på Maximål 

Ett amerikansk hamburgerföretag 
har öppnat filial vid Mårtenstorget. 
Jag maste bestämt avråda från att 
äta deras produkter. De har en 
fadd smak och konsistensen är åt 
disktrasehållet. Den friterade 
kycklingen är direkt äcklig. Jag 
har prövat företagets föda på 
annan ort. 

Hamburgare ska ätas på Maxi
mål vid Botulfsplatsen. Enligt min 
erfarenhet har de Lunds godaste. 
snabb servermg och ofia ett vän
ligt ord på vägen får man på 
köpet. Ytterligare ett skäl fmns 
till att gynna Maximål. För några 
år sedan kom en ung man dit. 
blödde ynmigt från ett djupt sår 
i handen. Killarna bakom disken 
ryckte ut, la förband och ringde · 
efter ambulans. Handen är idag 1 

helt återställd. J ag tror att det 
amerikanska företagets filosofi 
inte ger utrymme för sådan med
mänsklighet. 

Vissa inslag i Veckobladet andas 
en misstro mot hamburgare i all
mänhet. Det är orättvist. Under 
tidigt sjuttiotal blev min mid
dag ofta en varm korv med bröd 
mellan arbete och möte. Vid 
festliga tillfållen beställde jag en 
specialare: då tillkom pulver
mos. Mitt allmäntillstånd för
bättrades märkbart när jag gick 
över till den mer näringsrikti
ga och smakliga hamburgaren. 

Bojkotta alltså de multinatio
nella hamburgarna och ät i 
stället en god luridaburgare hos 
Maxim ål. 

Jan Holmquist 

Man efter Israel 

Ovanstående artikel ur Syd
svenskan den 14 oktober lämnar 
mig ingen ro. Det är rubriken 
som sätter fantasin i rörelse. 
Visst uttrycker den könsfördomar. 
Men om där i stället stått: Man 
efter Israel - Boel F1odgren i 
handelsrätt. Hur skulle man tolka 
det? 

RN 

Postadresa . . 

CHEFSTRUL 
Ettor att ha köpt ut den gamle 

pereonaldirektören !ör ca, 2 mil 

joner, h7rde kommunen konsult 

tör 200 000 kronor !ör att tå en 

riktig toppkratt som ersättare, 

I mingdon &T .•ökande har de bor

gerliga politikerna nu taetnat 

!ör on 34 lr1g aooionom, Leit 

Bult, eom jobbat några år på 

•o*•Taran4o poet i SölTesborg, 

Valet är knappaat originellt, 

anaraet e.&tt komiskt mod tanke 

på konaultineataen, Dessutom 

har •an atrulat till det med 

!aoken, SlAJ har begärt centrala 

törhandlingar ooh SFL och SKTF 

har i protokollet beklagat att 

den meat aeriterade dragil sig 

tillbaka, Om honom tyckte per

aonalutakotteto ordtörande att 
han Tar tör g....,al, 

·LV. 
Kontaktredaktör för nästa nr 
Gunnar Sandin, tel 135899. 

KULTURGRUPPEN. Möte må 3.11 kl 20 hos Barbro & Jan Svensson, 
Sunnanvägen 18 Ll 

VPK NORR, stadsdelsgruppmöte to 6.11 Liljekvist/Iregren, 

Skarpslcyttevä.gen 30 C, Fortsatt arbete med kampanjen "Låt 

N F'åladen blomstra". Fika, 

FLYKTINGPOLITIK, Fre 7.11 kl 19 diskuterar vi flykti1ngpolit1k 

på vpk-lokalen, Bredgatan 28. All~ intresserade är välkomna, 

ISAK genomför bössonsamling för Södra Afrika fra 31,10 kl 16-18, 

Bössor delas ut vid Domus ingång, Ställ upp i aktionen! 

Vl'K IF tränar som 
vanlig t på lördag 
1.11 16-1 8 i Ler
bäckskolans gympasal, 

KOMPOL har möte den 3 nov kl 19.30 på partilokalen, Göran Fries 
inleder om badhuset. 

Må den 10 nov har kompol heldagssammanträde inför fullmäktiges 

budgetsammanträde, Kl 13 informerar David Edgarton på partilo

kalen om kommunens nya budget- och redovisningssystem, som bl ' a 

gör det möjligt att föreslå försäljning av Grand Hotell. Alla 

intresserade är välkomna, Kvällsmötet den 10 nov är inställt, 

Veckans sosse 
' ~f~er en idl trin Sydsve~sk~s lund~ed~tion, so~ cöjl~Jen 1 nå;on 

Fö t e med KULUND ons 5/11 
kl,1 9 ,00, dä r vi blaska 
pl anera vår LOPPI S som 
a lla ka n skänka s ä l j ba ra 
s~ker till, bara ställ , 
in det på vår expedition, 

m-n inspirerats av Vec:::o Jl ::.det, ~åt er Vi den åte:-!t.:nna st.J. t yn ~ran 

!örra nc~et tå liv genom att p~::i3tra landshövd~ing 3er t il 

Göro.nssons !oll:l.iga nuno.. Det han säger ~stått -il.tt läsa 1 3DS 
26/10-86 . . ' 

- Det vore på gränsen till 
oanständigt att säga att det som 
gällde före Tjernobyl också gäl
ler r dag. Inom ett visst geogra
fiskt område tycker jag att vi har 
ett mycket väl utbygg~ säker-. 

hetssystem. Men när avstånds
faktorn ändrar karaktär över en 
natt ändrar också min situation 
karaktär. Men så länge Barse
bäck fungerar är det den bästa 
kraftkällan som finns. 

( 

Gärna grånade 
åldring':lr 

Vpk If:s inomhusfotboll har 
kommit igång riktigt ordentligt 
med den vanliga besättningen av 
halvgamla spelare. Några ålders
krämpor märks dock inte i det 
tumult som råder i Lerbäcks
skolans gynmastiksal varje lördag 
mellan kll6 och 18. 

Men visst skulle det vara roligt 
att se några nya ansikten i det 
ystra spelet mellan två små mål. 
Gärna några stela och grånade 
åldringar över 35 år, som till 
våren kanske skulle kunna tänka 
sig att spela veteranfotboll. Vpk 
har en längre tid haft två lag som 
spelat seriefotboll i korpen och 
som vunnit många lagrar, men nu 
börjar åldern ta ut sin rätt och det 
är nog dags för att det ena laget 
går över till veteranserien. 

Korttänkta människor, som tror 
att man ska lägga av när man blir 
äldre, har ingenting förstått av 
idrottens sanna väsen. Verklighe
ten är ju denna, att ju äldre man 
blir dessto större skäl finns det att 
hålla kroppen i trim. Detta är ett 
stenhårt argument för att du som 
lagt dojorna på hyllan, tar ner 
dom igen och ansluter dig till trä
ningen på lördagseftermiddagen! 

Sportred. 

Hemma
Rectangle


