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Dold 
kotnmunism 
Inför kårvalet har moderater och 
frisare påstått att Kulturradika, 
lerna i Lund är en kommunistisk 
täckorganisation. Om så väl vore, 
men tyvärr har vpk-Lund inget 
med dem att göra. Men kanske 
Kulturradikalerna är moskva
styrda? 

Eie Herlitz, som i tisdags skrev 
om kollektivtrafik i DN, har där· 
emot anknytning till vpk. I ar· 
tikeln avslöjar han att regions· 
planerna i Stockholm fortsätter 
att satsa på bilismen genom att 
skissa på nya billeder. 

Eie riktar i stället sina blickar 
mot Lille i Frankrike, där man ut· 
vecklat ett helautomatiskt, förar· 
löst spårvägssystem med små 
smäckra tåg som går med täta 
turer. Spårsystemet går att smi· 
digt passa in i stadslandskapet, i 
marknivå eller på upphöjda broar. 
Genom datorisering blir tågen 
snabba och effektiva. 

Lund, som enligt framtids· 
utredarnas spådomar ska· bli ett 
av landets högteknologiska centra, 
borde tänka i samma banor som 
elektrisk, · datoriserad transport· 
teknik. 

Bilriksdag 
Fem bilorganisationer, med sam· 
manlagt l ,5 miljoner medlemmar, 
planerar en bilriksdag 1988, då 
man bland annat ska debattera 
bilskatten. Det bli förstås fråga 
om en kraftig höjning så att skat· 
ten betalar bilismens verkliga 
kostnader. 

Förutom vägar och skogsdöd 
bör på notan finilas med vård· 
kostnader efter trafikolyckor. 
Förra året, som var ett rekordår, 
dödades 685 människor i trafken , 
5 354 skadades svårt och 13 275 

lindrigt , enligt officiell statistik. 
I det förslag som finns om bygg
ande av en östra ring i Lund upp· 
skattar man kostnaderna för en 
genom snittlig bilkrock till 
200 000 kr. (Hört i bastun på 
Högevallsbadet: tre spelare, som 
tog silver för Sverige i hockey
landslaget någon gång på 70-talet, 
har kört ihjäl sig). 
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Vpk i landstinget: 
Lönerna, freonet 
och döden 

M-landstinget har möte 
den 24-27 november. Gå 
gärna upp till landstingshuset 
på Baravägen och lyssna! Vpk 
har i dagarna lämnat in tre in
terpellationer i aktuella frå
gor. 

Beträffande budgeten kan vpk 
inte acceptera det lagda förslaget, 
vilket Helena Svantesson anmält i 
en protokollsanteckning till för 
valtningsutskottet, dvs landst ing
ets styrelse. Vpks konkreta yrkan
den läggs på mötet. 

Villlandstinget höja 
vårdlönerna? 
frågar Inger Johansson i en av in
terpellationerna. Hon pekar på 
den vårdkatastrof som avtecknar 
sej till nästa sommar om det inte 
blir lättare att rekrytera sjukskö
terskor. Nu blev ju det centrala 
avtalet en svår besvikelse för skö
terskor och andra vårdarbetare. 

Inget J chansson undrar därför 
om M-landstinget (Sveriges näst 
största) har försökt eller tänker 
försöka påverka landstingsförbun
det till att höja vårdlönerna "till 
en anständig nivå" . 

Freonläck or? 
Hålen i ozonskiktet över poler· 

na är djupt oroande och kräver 
snabba, globala åtgärder. Alla läc
kor måste reduceras och så små
ningom stoppas. Även landst inget 
måste bidra (så slipper man f ö 
vård a så många fall av hudcancer). 

Inger Johansson undrar om 
landstinget inventerat förekoms
ten av freonläckor i l< y 1- och frys
anläggningar. Och vem tar hand 
om freon i t ex kylskåp som blir 
utbytta? 

Ett nytt dödsbegrepp 
Socialministern har aviserat att 

ett hj ärndöd sbegrepp kommer att 
införas under 1988. Det får prak
tiska konsekvenser för landst ing
et. Nu lämnas stoftet efter en av
liden patient över till anhöriga/ 
begravningsentreprenörer som tar 
på sej ansvar och kostnader. 

Men hur blir det i framtiden? 
Kommer en hjärndöds kropp med 
hj ärtat i gång att lämnas över till 
privat eftervård tills hjärtat stan
nar, eller kanske direkt till begrav
ningsentreprenören , lyder Inger 
Johanssons makabra fråga. 

Gata onödig 
i Lund? 
De som brukar gå eller springa 
genom Sankt J örgens park för att 
komma till Haredbergsspåret 
måste passera över Sankt Jörgens 
väg. Det är Lunds riskfriaste pas· 
sage för vägen har varit avstängd 
i säkert tio år. Cementklumpama 
som blockerar vägen växer det 
faktiskt mossa på och på skyltar
na har färgen flagnat. 

Det visar att vägen inte behövs 
utom alldeles i början då den le
der fram till en villa. Nu pågår ar
bete under Sankt J örgens väg. I 
stället för att sedan restaurera den 
borde man bryta upp asfalten och 
införliva gatuytan med parken. 

En liten sommarservering på 
den terass som då skulle uppstå 
kunde glädja alla barn och för
äldrar, som sommartid utnyttjar 
den nätta dammen vid det gamla 
pestsjukhuset. 

Små förbättringar är också 
förbättringar. 

Mjau 

Lars V A n d ersson 
Probletn i skolan 
Till ett av borgerlighetens mer 
pinsamma sparförslag bör nog räk· 
nas hotet om att ta bort l av 
Lund s 5,25 skolpsykologtjänster. 
Det är förstås tänkt att drabba 
Norra Fäladen, där behoven är 
som störst. 

Lars V Andersson (c) har med 
sedvanlig stenhård logik motiverat 
åtgärden sålunda: "Man löser inte 
problemen i skolorna med en 
psykologtjänst mer eller mindre" 
(SDS 18/11). Med denna salami
taktik bör man kunna sparka de 
flesta kommunanställda bara man 
får tid nog på sig. 

Han glid er den sista biten 
på sin cykel 
stående pa en trampa. 

Den andra foten 
hängande på samma sida 
släpar i gruse t 

som blev kvar 
efter snövallen i februari 
pä Gråbrödersgatan. 

Inne i ramaffären 
står du och tuggar knäckebröd 
och hoppas · 
att det inte ska höras. 

Karl Witting 



Nicaragua måste överleva! 
Lund omfattas av den riksom

fattande kampanj som startats 
med namnet "Nicaragua måste 
överleva". Aktiviteter med bl a 
möten och filmvisning har hållits 
över hela Jandet och mer än tret
tio organisationer har ansllutit sig. 
Kampanjens syfte är att skapa 
ökad förståelse för Nicaraguas 
rätt till fred och oberoende. 

När Nicaraguas folk lyckades 
befria sig från Somozadiktaturen 
började en lång och svår kamp för 
att bygga upp ett nytt samhälle. 
Man startade landsomfattande 
kampanjer för bl a hälsa, utbild
ning och arbete. Men allt detta 
har från första början motarbetats 
av USA. Det har tillsammans med 
"contras" startat ett militärt och 
ekonomiskt krig mot Nicaraguas 
folk. Man har bland annat minerat 
hamnar och bränt ner skolor och 
sjukhus. Mer än l 400 människor 
har dödats sedan 1979 och ännu 
fler har blivit hemlösa sedan de 
fatt sina hus nedbrända. 

Dessa ideliga kränkningar har 
gång på gång fördömts av bland 
annat internationella domstolen i 
Haag. Men trots det utgör USAs 
terror nu ett allvarligt hot mot Ni
caraguas ekonomi. Det är därför 
nödvändigt att ställa följande krav 
på USA: 

- stoppa att stöd till " cont
ras" . 

- Upphör med den militära 
och ekonomiska krigföringen . 

- Respektera Nicaraguas rätt 
till oberoende. 

Veckans ord 
»Privat» kommer från latinets 
»privare», som betyder beröva, 
röva. Att privatisera betydde ur
sprungligen att beröva någon 
något. Privat egendom är rövad 
egendom. 

För längesedan tycks män
niskorna ha ansett att ingen kan 
äga någo n del av naturen och 
gjorde man anspråk på exempel
vis en jordbit så var man en rövare. 
Numera anses det vara mycket 
fint , ger status och peng i pung. 

När borgarna i Lund till 
exempel bygger bostäder vill de 
öka möjligheten till privat ägande 
av mark och hus, för dem är den 
gemensamma egendomen privat i 
betydelsen berövad den enskilde. 
Vem som har rätt avgörs genom 
klasskamp. 

VB:s ordred. 

Den politiska utvecklingen 
inom studentkåren tillhör inte mi
na specialområden, men det har ju 
varit kårval. De karakteristiska in
sändarna med deras rutinartat äre
röriga tonfall har fyllt Lundagård 
och Sydsvenskan och vittnat om 
den allmänna nivån. Jag fascinera
des särskilt av Kårcenterns pro
gram som kräver mer datakraft till 
studenterna och fria parkerings
platser. De skånska mellanbönder
nas barn tycks ligga rätt i tiden. 
Men här blir man åter slagen av 

vilka regionala skillnader det 
finns . Jag har träffat centerstu
denter i Umeå och Norrbotten 
med starkt antikapitalistiska och 
miljöpolitiska övertygelser som 
skulle vara en prydnad för vpk. 
Det är annat än lundacentern, 
som är nöjd med att vara ett bi
hang till moderaterna. 

Fräscha ideer 
Trenderna i studentvärlden är 

alltid intressanta att notera. Se
nast fastnade min blick på nöjes-

annonserna. Jag såg t ex att Värm
lands skulle ha "Herr- och Dam
middag", vilket förbryllar mig. 
Hur exakt skiljer den sig från en 
"Middag"? Halland är ännu mera 
innovativt genom att anordna en 
"junkfood-afton" med servering 
av korv, hamburgare, chips och, 
särskilt välfunnet , bakade marsh
mallows. Där skulle man vela t va
ra med . Själv minns jag med sär
skild värme ett Helsingkrona
arrangemang på 60-talet vid namn 
"Dirty Shame Saloon" där vi 

drack öl och sköt med knallpul
verpistoler, så jag kan inte morali
sera med någon särskild trovärdig
het. 

Bra gjort, Jörn! 
Vår riksdagsman, Jörn Sven

son, har inte behandlats så där 
helt milt i dessa spalter på senare 
år . Desto angelägnare är det att 
säga några ord om det civilkurage 
och politiska omdöme han på sis
tone har demonstrerat. Jag syftar 
då på hans riksdagsfråga i Palme
saken, där han tog upp ärendets 
politiska handläggning. För det 
fick han fan av ett stort antal 
ledarskribenter, här i landet ska 
man sitta i båten, lita till myndig
heterna och hålla käft. Men Pal
memordet ligger som en varböld 
under hela den svenska politiken 
och det är oacceptabelt att det 
behandlas som det var ett bank
rån och inte en politisk händelse. 
Vi har rätt att kräva en kvalifice
rad diskussion om varför Palme 
kunde bli mordoffer och den mås
te vara politisk , och inte bygga på 
Säpos läckor till Expressen och 
Svenska Dagbladet. Varför skulle 
vi lita på Säpos utredningar, vilka 

politiska hållningar som domine
rar där behöver man väl inte tveka 

om. Papperna på bordet, fortsätt 
Jörn! 

Rapport från Pnom-Penh 
Jag har varit på besök i Stock

holm, en stad som alltid fascine
rat mig. Allt blir liksom särskilt 
tydligt där. Nu såg jag en ny ked
ja av modebutiker med det anslå
ende namnet "Touch of Class". 
Jag tror inte det är arbetarklassen 
som åsyftas , även om butikerna 
väl vänder sig till den. Den sven
ska samhällsutvecklingen sedan 
den socialdemokratiska regeringen 
tillträdde 1982 kan bäst karak teri
seras av ökade klassklyftor: de 
rika har blivit så oerhört mycket 
rikare. De (relativt sett) fattiga 
har väl kanske inte blivit fattigare, 
men däremot mer passiviserade, 
vapenlösa. Något som skilde Sve
rige från resten av Västeuropa un
der 60- och 70-talen var att de 
rika inte riktigt vågade visa upp 
sin rikedom utan diskret höll sig 
till sina egna kretsar och höll en 
låg profil utåt. Nu verkar alla så
dana hämningar ha lossnat. Tror 
ni mig inte så ta en sväng genom 
Stockholms gentila kvarter - det 
är ingen måtta på mängden ele
ganta kvarterskrogar, dyra bilar 
och herrar i pälsbrämade kappor. 
Prolerna skymtar fram emellanåt, 
på tillfa1ligt besök från Botkyrka 
och Bandhagen där de tillbringar 
sin tid med att supa och se på vi
deo. Min bondska underlägsen
hetskänsla och ilska bara steg un
der min vistelse i denna parasiti
ska stad , en gigantisk överbyggnad 
på det arbetande Sverige. Jag tror 
jag har böljat förstå de röda 
khmererna och deras syn på 
Pnom-Penh. Och en sak till: med 
denna samhällsutveckling och 
denna socialdemokratiska politik 
som främst g>;nnar de besuttna: 
vad i helvete gör Vänsterpartiet 
Kommunisterna? Finns partiet än
ännu? 

Lucifer 
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Sista kvällett 
111ed gänget 

. C~arlotta såg förbluffad ut när jag mötte henne i trappan 
ttll koket. 
. - Vad ~r .. det f~r ett märkligt gäng som sitter på vinden och 

SJunger "VI aro sma humlor vi"? 
-Å, svar~de ja~, det är bara vi taxerare i Södra Vebarp som 

tar oss en getmg. VI har avslutningsfest. 

Vi vebarpare brukar traditions
enligt slappna av lite tillsammans 
i anslutning till sista mötet på 
taxeringsåret . Men i år var det ex
ra festligt, eller kanske vemodigt. 
Nästa år blir inte nämnden vad 
den har varit tidigare. 

Räcker drickat? 
För det första minskar antalet 

deklarationer på grund av den nya 
reformen. Taxeringsnämnder slås 
samman. l sammanhanget passar 
man på att göra andra förändring
ar . Det är t ex troligt att vebarps
nämnden mister sin dynamiska 
ordförande. Han som öppnade 
sittningen med den fina gamla vi
san "Vi dricker för vänner". 

- Jag tycker om att röra mej 
ute och då behövs det lite pengar 
utöver lärarlönen, anförtrodde 
han mej vid bordet. Taxerings
nämnden i Södra Vebarp har va
rit det roligaste av mina extra
knäck. Men nu får det nog bli nå
got annat. 

Ja, visst är det något speciellt 
med vebarpsnämnden. Det om
vittnar de andra ledamöterna som 
mestadels också är med i betydligt 
tyngre kommunala fö rsamlingar. 
Därför var det med särskild känsla 
man sjöng sina sånger och tog sej 
en och annan geting . 

Ett slag blev jag orolig: skulle 
det räcka? Det är ju vanlig arbets
dag i morgon, hade jag resonerat 
när jag köpte u t. Och centerpar
tisten kör ju, och jag vet att folk 
partisten är pressad på jobbet och 
inte kommer att kunna slappna 
av lika eftertryckligt som förra 
gången. Så jag nöjde mej med en 
back öl och fyra sorters snaps, 
och så förstås lite efterrättsvin 
konjak och något sött till kaffet: 
Nu började de tomma flaskorna 
samla sej kring de imbelupna gla
sen som vi sjöng om. 

Det ordnade sej dock. Inget 
blev över men alla var glada. 

Småskalig demokrati 
En nyckel till de speciella 

känslorna för nämnden i Södra 
Vebarps taxeringsdistrikt är att 
den är lokal. Det talas mycket o 
om decentralisering och kommun
delsnämnder, men här finns ännu 
en återstod av den gamla småska
liga demokratin. Här sitter också 
männen som styrde och ställde i 
Vebarp medan det var egen kom
mun. 

Det är ju en del år sen nu och 
genomsnittsåldern är betydlig. 
Några sitter kvar efter övertalning 
och så att säga på dispens, i med
vetande om att taxeringsarbetet är 
u_nder omorganisation. Det bidrog 
ttll avskedsstämningen. 

En liten gosse såg i sin mors 
sällskap hur suggan födde några 
kultmgar. Hur hade de kommit 
till? Det var inte så märkligt, för
klarade gossens mor. En av galtar
na borta i hörnet hade ridit på 
suggans rygg. 

Men hur kom då människo
barnen till? j o det var i princip li
kadant, intygade modern. 

Gossen kastade en skygg blick 
mot galtarna och undrade: Vilken 
av di där red på dej när jag blev 
till? 

Känsliga saker 
Det såg ett tag ut att bli lite 

föryngring i nämnden genom en 
vacker borgerlig suppleant som in
tresserat deltog på mötena. Men 
det tog ett brått slut när hennes 
egen deklaration skulle avgöras . 
Majoriteten hade en anann upp
fattnmg än hon när det gällde av
dragen, och det slutade med hen
nes löfte att avsäga sej alla sina 
uppdrag. Det fanns f ö också vissa 
övertoner i dialogen mellan henne 
och ordföranden, som här inte 
närmare kan utredas. 

Deklarationer är förvisso käns
liga ting. Ett avslaget bilavdrag 
t ex kan betyda att pendlarfamil
jens realinkomst minskar med 
tre - fyra tusen. Eller ta deklaran
ten som hade varit på studieresa 
med firman. När det på förfrågan 
bl a framkom att föredragningen 
om intern redovisning hade avhål
lits i bussen mellan två alphotell , 
klassificerades resan för både ho-

nom och frun som personligt. skat
tepliktig rekreation. 

Lyckligtvis brukar det inte va
ra de politiskt utsedda nämndle
damöterna utan granskarna på lo
kala skatt som drabbas av dekla
ranternas vrede. Det har före
kommit JO-anmälningar i nämn
dens historia, och så är det en stor 
och växande skara som överklagar 
bes! u ten till högre instans, dvs 
kammarrätten. Men nämndens be
slut brukar stå sej, vilket tyder på ; 
att de är väl underbyggda. 

Ändå görs mycket av gransk
ningen under stark tidspress. Våra 
tjänstemannagranskare, som del
tog i tillställningen, var påtagligt 
lättade över att pärsen · var över 
för denna gången. Och nästa gång 
har som sagt de nya och enklare 
deklarationsreglerna trätt i kraft. 

På utgående 
Granskarna bor in te ute i Veb 

arp utan inne i stan. Så även jag, 
eftersom vpks politik · inte går så 
bra ute i bygderna. Normalt tar 
jag vebarpsbussen ut till mötena. 
Men denna gången kom alltså 
gänget hem till m ej. · 

o Som vanligt. hade viljorna varit 
manga om platsen för årets avslu 
t~nde samkväm. Det var ju åla
tider och t o m Mälarhusen nere 
på Osteden hade varit på tal. Men 
qt)t fanns ju plats på vår vind och 
SJalvkostnaelslosmngert var den 
klart billigaste. Och jag hade skaf
fat en ål som äldre socialdemokra
ten skar upp. 

.~ Rökt ål är det bästa jag vet , 
erkande hans yngre partibroder. 

Yngre moderaten hjälpte i gen
gäld till med att på utgående bära 
ner tombuteljer, sedan ordföran
den lagt beslag på den sista öl
flaskan. Under tiden förklarade 
flaskbäraren hur skönt det var att 
det fortfarande fanns ett ställe i 
politiska sammanhang där man 
kunde vara som ett enda glatt 
brodraskap , tvärs över alla parti
granser . 

Men snart är inte heller det 
stället vad det en gång har varit. 

Gr 

Men h~! vilar ändå inga led
samheter. Aldre moderaten anför 
en halsbrytande sång och center
partisten berättar en interiör från 
landet: 

Södra Vebarps taxeringsnämnd under en skapande paus i förhandlingar
na. 

-

Frän det 
mmunala 

Upp till kamp 
Kommunstyrelsen har nu ytt

rat sig över i vilken ordning 
vägverket ska bygga sina planera
de vägar. Enligt planerna ska det 
i två etapper byggas en ringväg 
öster om Lund. Vidare ska Råby
holms alle förlängas och byggas u t 
under motorvägen i två etapper. 
Vpk , miljöpartiet och centern har 
sagt nej till alltihop. 

Socialdemokraterna, folkparti
et och moderaterna var inte be
redda att ta bort vägprojekten 
från planen. Men dessa partier på
pekade att det pågår diskussioner. 
Det är alltså läge för aktioner. Bå
de borgare och sossar verkar öpp
na för argument . Folkpartiet har 
ju i andra sammanhang sagt att de 
inte vill förstöra Råbyholms alle. 
Och socialdemokraterna har ju sin 
miljöprofil att tänka på. 

Fiffel i kön 
Socialnämndens ordförande 

Hans Håkansson (m) har ideer om 
barnomsorgen på nittitalet. Sam
tidigt struntar han och borgarna 
alltmer öppet i den barnomsorg 
som vi har på åttitalet. Kommu
nen är enligt lag skyldig att upp
rätta en barnomsorgsplan varje år. 
Inte förrän i december i år kom
mer planen som skulle gälla för 
1986 att antas av fullmäktige' 

Borgarna har lovat full behovs
täckning inom barnomsorgen un
der senare delen av åttitalet. Men 
deras löften ska man inte ta på 
allvar. Trots olika trix med barn
omsorgskön och trots satsningen 
på dagmammor ser det ut som de 
inte skulle lyckas uppnå "full be
hovstäckning" förrän på nitti
talet. 

l Lund finns nästan inga plat
ser i fritidshem för barn som är 
mer än åtta år och inga alls för 
dem som är över tio. l stället för 
att bygga fler fritidshem tar bor
garna bort åldersgruppen 10- 12 
år ur planen. Ett fiffigt sätt att 
dölja missförhållandena. 

styrgruppen på norr , som ska för
bereda kommundelsnämndsför
söket , hade alltså enat sig om att 
föreslå en nämnd med fler än 11 
ledamöter och i vilken det ska rå
da samma majoritetsförhållande 

·som i kommunfullmäktige. For
muleringen l>fler än Il >> var en 
eftergift åt vpk och mp, som ville 
säkra sina mandat. Majoritets
förh ållandets beskaffenhet är so
cialdemokraternas käpphäst . 

Då före slog de borgerliga kom
munalråden i stället att s-vpk-mp 
skulle ha majoritet på norr och 
att endast 11 ledamöter skulle 
fa plats i den nya nämnden, dock 
att mp skulle garanteras l plats. 
Det måste h~. varit ett svårt bete 
att svälja för s, eftersom det helt 
går emot en av partiets grund
läggande tankar i KON-frågan. 

l tisdagens förhandlingar om 
KON var alltså läget något spänt, 
men kommunalråden gav med sig 
och lät styrgruppen på Norr själv 
bestämma, vilket bl a innebär bor
gerlig majoritet p.o..Norr. ·Något 
som, paradoxalt nog, egentligen 
bara socialdemokraterna vill ha. 
Politik är det möjligas konst! 
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Värpinge reser som det senaste 
stora utbyggnadsområdet en rad 
frågor som är viktiga för vår stad. 
Som det beskrevs i förra numret 
och tidigare artiklar i VB är det 
stora plan- och miljöbeslut som 
låses i de förslag som stadsarki
tektkontoret nu tar fram . För
utom att man vill bygga en rad 
vägar av tvivelaktig storlek och 
med tvek sam placering kom mer 
man att bestämma bostadsmiljön 
för tusentals lundabor. Hur tänker 
sig VBs läsare att den ska se ut? 

Det är också en stor fråga om 
området skall bebyggas över hu
vud taget . Mot en utbyggnad har 
förts fram åsik ter mot expansion 
av Lund i allmänhet och Värpinge 
i synnerhet över god åkerjord. 
Vidare har man fört fram speciella 
miljöskäl som Höjeådalens sär
präglade miljö och behovet av att 
skydda gamla Värpinge by. 

Under denna vinjett kornmer 
vi att följ a Värpinges öde och be
skriva vad som händer och vad 
som tycks, både i artiklar och in
sändare. 

Stöd norrlandsbönderna -

Bygg Värpinge 
Sverige är ett märkligt land, 
här får bönderna betalt för 
att de lägger sin jord i träda 
och skattebetalarna får betala 
böndernas förluster när över
produktionen exporteras till 
underpris. 
Värst drabbas småbönderna norr
ut som inte har en chans mot den 
feta-jordens storbönder i Skåne, 
som ju kan driva sin odlargärning 
med en effektiv maskinpark på de 
ödsliga, kalhuggna slätterna. 

Här i södra Sverige spar man 
inte på gödslingen, det vet i syn
nerhet Laholmsborna som har fått 
se hur havsvattnet förstörts av 
övergödning. 

I detta perspektiv är det märk
ligt att det är politiskt inne att 
måna om den s k goda jorden (det 
beror ju på vad man odlar, potatis 
trivs på ganska mager jord) kring 
Lund. Inte har det med naturkär
lek att göra, ty det intensiva jord
bruket i Skåne är snarast ett hot 
mot naturen och inte kommer 
den svältande mänskligheten att 
få mindre säd om man t ex an
vänder l O plusjorden mellan väs
ter och Värpinge. Möjligen blir 
trycket på småbönderna norrut , 
att lägga ner sina jordar, någo t 
mindre. 

Värpinge 
Dessa tankar kommer för mej när 
jag betraktar planerna på en ut
byggnad mot Värpinge. Den 
gamla arbetar stadsdelen borde 
må bra av en föryngring. Folkets 
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park skulle bli bättre utnyttjat 
och Papegojlyckan skulle kunna 
växa u t till ett verkligt centrum . 
Biblioteket på Fågelskolan skulle 
få många nya låntagare och fot
bollsplanerna skulle skyddas från 
blåst. 

Rinnebäcksravinen, blir ett na
turligt prom enad- och cykelstråk 
mellan Värpinge och väster i övrigt, 
och på den ödsliga och kalhuggna 
åkern kan planteras träd och täta 
buskar till glädje för småfåglarna. 

Villaägarna i Värpinge gamla 
by kommer knappast att kunna se 
den nya bebyggelsen på grund av 
höjdskillnaden, däremot kommer 
bussförbindelseri1a med centmm 
att förbättras för det gynnade 
folket nere vid Höj e å. 

Man bör alltså bygga bostads
hus mot Värpinge, men säkert 
kommer någon jäkel säga att man 
inte får bygga på den goda jorden. 

F. H. 

Är Lund lagom? 
Hur mycket är lagom? Så frågade 
ju Lars Ingelstam för ett par år 
sedan , och den gången gällde det 
det svenska prylsamhället. Nu har 
den frågan kommit bort i han
teringen, av någon anledning. 
Kanske är det "tidsandan" som 
har blåst bort den. Ibland undrar 
jag, om det är en ren tilWillighet, 
att teorin om det expanderande 
universum i vara dagar åtnjuter en 
så stor (och enligt Hannes Alfven 
oförtjänt) popularitet. 

Därför är det kanske · inte 
opportunt att än en gång ta upp 
denna fråga och nu låta den syfta 
på kommuner. Men jag vill ändå 
försöka. När är en kommun lagom 
stor? När är Lund lagom stort? 
Eller är det kanske så att en kom
mun aldrig blir stor nog, att den 
måste växa och växa och växa i 
all oändlighet, precis som många 
tror att universum gör. Såvitt jag 
för ,tår, är det väl vad nästan alla 
kommunalpolitiker tänker eller 
åtminstone förutsätter. 

Problemet är ju bara att kom
muner i dagens Sverige inte kan 
växa annat än på varandras be
kostnad. Vi har ju i praktiken inte 
längre vare sig födelseöverskott · 
eller invandring. Den som skall 
flytta till Lund måste alltså 
komma från någon annan svensk 
kommun. Det blir krig mellan 
kommunerna. Den starkare vin
ner, den svagare förlorar. y anligen 
blir det glesbygden , t ex Osterlen, 
som blir ännu mer utglesad . Och 
ju mer Lund lyckas kapa åt sig av 
flyttningsströmmen till de snille
industrier som nästan alla lunda
bor är så stolta över, desto mindre 
blir det över för Malmö och 
Landskrona. 

Men är det inte så det skall 
vara? Ja, säger nog många, i denna 
nyliberala stad. Hela livet är en 
enda olympiad, och du måste vara 
bäst , hörde jag någon moderat
politiker säga, kanske var det rent 
av salig Adelsohn . Och själva 
översteprästinnan i den nya 
~älviskhetens väckelsereligion , 

Karin Blom 
UardavägEJn D:B5 
223 71 Lund 

Ayn Rand, förestavar denna ed 
för sina trogna: "Jag svär vid mitt 
liv och vid min kärlek tilllivet att 
jag aldrig skall leva för någon 
annan människas skull , och aldrig 
begära att någon annan människa 
skallleva för min sk ull" . 

Men vi en smula gammaldags 
lantliga folkhem mare, som har 
växt upp med det där att vi sk~ll 
hjälpa varandra för vårt gemen
samma bästa, kan vi se det på 
samma sätt? Kan en socialist alls 
göra det utan att sluta vara 
socialist? 

Och förresten, även om vi 
skulle tänka en smula på oss själva, 
är det säkert att folk mår bäst i en 
stad med växtvärk? Det blir me.r 
bilar, bostadsbrist, buller, · luft
föroreningar, ungdomsproblem. 
Och alla är ju inte i det läget att 
de som plåster på såren kan glädja 
sig åt att familjeföretaget ökar 
omsättningen. Särskilt inte 
socialistiska väljare. 

Därför skulle vi kanske behöva 
diskutera hur stort Lund bör bli. 
Om forskningsbyn skall växa upp 
på Pål~ö ängar och vid S:t Lars· 
eller kanske i Malmö eller Dörröd. 
Svaren är inte givna och säkert 
inte lättfunna. Det förefaller t ex 
ofrånkomligt att man bygger bo
städer åt dem som redan kommit 
till Lund. Frågan är väl närmast 
hur många fler vi skall försöka dra 
hit. Men den fötjänar att ställas : 

Hur mycker är lagom - för 
Lund? 

Lars-Arne Norborg 

Poseidon ockuperar 
motionsbassäng 
Simklubben Poseidon fortsätter 
med fräckheten att på allmänhe
tens bästa tid under lördag och 
söndag boka stora motionsbassäng
en på Högevallsbadet för sina täv
lin&ar. Och fritidsförvaltningen 
t illa ter det! 

Att man på tjänstemannasidan 
har lite dåligt samvete framgår av 
att man aldrig sätter ut i tidningar
na att halva badet är utlånat åt 
Poseidon. Det framgår bara av en 
liten handskriven lapp som brukar 
sitta på en glasdörr vid ingången 
till badet. Många kommer alltså 
glad i hågen till H ögevall · för att 
njuta helgens bad och möts då av 
detta bistra meddelande. 

Det går faktiskt att lägga täv
lingar vid tiden efter kl 14 då ba
det är stängt. Barn och ungdomar, 
som nuförtiden är vana att se TV 
till sent på kvällen, bör kunna hål
la på att tävla till åtminstone kl 
21. Då uppnår man dessutom det 
positiva att de inte ser på TV för 
en gångs skull . 
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Torgtalare 
Fredagen den 21 och lördagen 
den 22 november informerar 
vpk :s fullmäktigeledamöter om 
nästa års budget för Lunds 
kommun - speciellt vpk:s för
slag. 

På Fäladstorget talar Tarcisio 
Bommarco fredag kl 17-18. På 
väster informerar Anna-Stina 
Löven, Stig Nilsson och Sven-Ber
til Persson på fredag. De finns på 
Hårlemans plats kl 16, vid Pape
gojelyckans centrum ca kl 16 .45 
och vid Vildgåsens livs ca 17.3 O. 

På Klostergårdens centrum infor
merar Bodil Hansson och Kajsa 
Theander kl 11-12 på lördag. 
Roland Andersson och Bodil 
Pettersson kommer till Linero 
centrum kl 11 och till Mårtens
torget kl 12 på lördag. 

Svensk-kubanska Föreningen, 
Malmö- Lund-avdelningen ordnar 

20-årskalas!!! 
med cha-cha och rumba av den 
kubanska musikgruppen Sierra 
Maestra. 

Onsdag 26 .11 kl 19 på Amiralen, 
Malmö (buss 36 från Malmö C). 
Entre 25 kr, försäljning av ku
bansk mat mm, bokbord. 

VPK SKANE. Lö 22 .11 10-16 
diskussion om sext immarsdagen . 
Svarva restugan, sal l, L Tvärga
tan 16. Vpks facklige sekreterare 
Jan-Olof Karlsson inleder. Al l a 
välkomna! 
BLASO RKESTERN. Sö 23 .11 
kl 18 novetter. Samtidigt träblås, 
rep inför julfesten. stora orkes
tern kl 19, allt på Palaestra . 
VPK l F. L ö 22.11 kl 16 träning 
på Lerbäck . 

kommunistisk 
kommunalpolitik 

Kompol har möte må 24.11 kl 
19.30 på vpk -lokalen. Småjuste
ringar av budgeten. 

~ECKOBLADET 

Detta nummer gjordes av Mårten 
Ouner, Finn Hagberg och Gunnar 
Sandin. 

Kontaktredaktör för nästa num
mer Gun na r Sandin , tel 135899. 
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