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Värpinge - ett reducerat förslag 
Debatten om Lunds utbrgg
nad har varit livlig under aret 
inte minst inom Vpk Lund. 
Olika meningar har brutits 
mot varandra, och än har väl 
inte partiet någon alldeles 
enhetlig uppfattning om på 
vilket ben man ska stå. Inför 

.julhelgen kanske läsarna kan 
fundera på saken, och till 
stöd för sadana nyttiga tankar 
publicerar VB här ett förslag 
från Thomas Schlyter, vpkare 
i byggnadsnämnden. 
Vpk Lund kräver i fråga om bo
stadsbyggandet att 900 lägen
heter ska byggas vlllje år i kom
munen. Det är mer än vad borgar
na och även socialdemokraterna 
kräver. Samtidigt brukar Vpk an
klagas för att inte vilja bygga här 
och in te d 'är - "var vill ni egen t
!igen byg~a alla dessa bostäder?" 
Det kan ju tyckas som ett dilem
ma, nu när stadskärnan och sta- · 
den närmast runtom inte har så 
många fler hål att fy Ila. 

Men en viktig linje för V pk , där 
vi tycks skilja oss markant i syn
sätt från "betongpartierna", är att 
Lund ska sluta med att locka hit 
allt fler företag och därmed folk 
som vill bo. Lund är helt enkelt 
"lagom" stort idag. Det tycker de 
flesta; även "betongpartierna", 
men utvecklingen går ju inte att 
hejda säger de. Tillväxtfilosofin 
är svår att slå hål på. 

Vpk menar att den "stångby
staden" norr om Lund ~drig 
ska behöva byggas, om tillväxten 
kan dämpas. Däremot ·-·behövs 
mark för alla de 900 lägenheter 
som faktiskt behöver byggas vart 
och ett av de närmaste åren . 

Vpk har tidigare klart uttalat 
sig för att stadsd.elaran Östra 
Tom, Mårtens Fälad och Linera 
definitivt ska av sJu tas österut av 
ett smalt band med bostäder . På 
samma sätt har vi krävt att Norra 
Fäladen ska kompletteras med 
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Ett förslag till en måttlig och rimlig utbyggnad väster om Väster. Jäm
för stadsarkitektkontorets förslag i VB nr 19 från maj i år. 

·bostäder närmast norr om 
Norra Gränsvägen. När området 
kring Norra Sjukhuset blev till
gängligt tyckte vi det också var 
ett utmärkt läge för bostäder. Ge
nom dessa · utbyggnader förnyar 
man de äldre stadsdelarna och ger 
dem ett nytt underlag för den ser
vice som fmns. 

Precis likadant är det faktiskt 
väster om staden, nu när Västra 
Ringen i vlllje fall inte ska byggas 
strax utanför Fågelskolan (Och 
naturligtvis inte bortom Värpinge 
by heller!). Stadsdelen Väster är 
idag rätt gammal och Fågelskolan 
behöver komma i ett mer "cen
tralt" läge. Därför tycker jag att 
man ska göra en komplettering 
med nya bostäder precis som på 
öster och norr i ett smalt band ut
efter kraftledningen - men inte 
längre västerut än Värpinge Gård. 
Slopa de glesa villaområdena 
längst ut på stadsarkitektkonto
rets Värpinge-förslag, och låt i 
sjtllet jordbruksmarken och går
darna ligga kvar och brukas i kon
takt med de nya bostäderna! Med 
en måttlig och rimlig omfattning 
av en sådan utbyggnad väster om 

· forts på sid 2 · 

Dö bakat 

Kafeet bjuder än en gäng 
den unika kombinationen 
av obetydliga händelser. 

För mänga för att hälla kvar 
och ingen tillräckligt påträngande 
för att locka ett verkligt intresse. 

Synpunkterna träffar inte rätt . 
Hur jag än stirrar 
ser jag inget annat än vardagen. 

Böjer mig över bordet 
söker efter tecken ·, 
under locket på min semla. 

Karl Witting 
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'fl~~ Mediahörnet . 
Under denna härmed intro- I forra veckan debuterade en myndigheterna pa deras ord, med 

Jul! Jul! Jul! 
Nu har den brutit ut. Vilken? 
Julhysterin så klart! F o !k står 

som packade på Gleerups och 
Boklådan och köper en massa som 
kommer att bytas i mellandagar
na, åtminstone till en del. Hand
larna tjänar 23 miljarder på julen 
i år. Ändå har de uppfunnit fars, 
mors och alla hjärtans dag - myc
ket vill ha mer! 

Någon som borde skänka, men 
inte gör det, är Lunds kommun. 
Nämligen överskottsmaterial till 
Nicaragua. 

- Men vi vet inte vad de vill ' 
ha!, säger Gun Hellsvik. stöd
kommitten för Centralamerikas 
folk har redan sagt att allt möj
ligt behövs, och dess u tom gjort 
upp en lång lista på vad det kan 
vara. Kan Hellsvik inte läsa 
innantill? 

MeDonaids ville skänka en TV 
och en video till barnkliniken i 
Lund. Mot att det skulle vara en 
fem centimeter hög skylt på 
TV n som talade om vem donatorn 
var. Efter viss diskussion tackade 
man lyckligtvis nej till erbjudan
det. Tanken från MeD :s sida var 
naturligtvis att barnen så snart de 
blev friska skulle gå ner och ta en 
A-vitaminfri, fettdrypande ham
burgare hos MeD. 

Här har vi ett exempel på pri
vatisering och egna initiativ. Privat 
vård skulle inte finnas om inte 
skattebetalarnas medel sköts till. 
Samtidigt skriker högern att 
skatterna är för höga. En sådan 
privatisering liknar misstänkt 
mycket det amerikanska systemet 
där bara de rika skulle ha råd med 
sjukvård värd namnet. solidarite
ten skulle vara u traderad . 

Nej, gott folk, fira en kul jul 
och kämpa samtidigt vidare mot 
sam hällets orättvisor' 

Från SSK 
SSKs fullmäktige beslutade 

förra veckan att höja avgiften om 
man åker fast utan biljett på Påga
tågen. Hädanefter får man betala 
200 kr. Den senaste prishöjningen 
på biljetter i somras medförde att 
en del tyckte att det lönade sig att 
åka gratis och i stä llet böta då och 
då. Det är naturligtvis biljett
priset som är för högt, men för 
närvarande tycks det inte finnas 
någon politisk vilja i SSK att 
ifrågasätta den senaste höjningen, 
trots att resandeantalet minskat 
med fem procent. 

Klädhängarna ovanför reklam
sk yltarna på Pågatågen har tagits 
bort och folk har protesterat. 
Diskussion om detta fick inte 
föras från talarstolen på SSKs 
fullmäktige . Det var att gå utanför 
ämnet, ansåg ordföranden. Vid 
"enskild diskussion" efter mötet 
lovade trafikkommittens ordför
ande Roland Lundberg att nya 
klädhängare ska sättas upp De är 
beställda av SJ och lär vara fula. 
Men tills vidare fortsätter myste
riet med dc försvunna klädhäng-
arna. 

Bod i/ Hansson 

ducerade rubrik kommer VB då lördagsbilaga, dessvärre baserad på tydliga kopplingar tilll Säpo och 
och då att bringa observationer den kommande veckans TV-pro- kanske . något ännu häftigare . 
och kommentarer kring lokala gram. Dar har DN redan miss- Pressen 1 ovngt tiger som muren, 
media. Självkritiken inom skånska lycko:ts; det är själva iden det är kan det .vara statsnytta.n som grip-
media är inte så välutvecklad - fel pa. Vem vill ha en sladdng bi- er m? Desto mer gladJande att 
kanske'kan vi hjälpa till och sam- laga drösande vid teven, man Arbetets redaktionsledning låtit 
tidigt finna en nisch för oss i alter- kastar naturligtvis bort den redan JOUrnalisten fortsatta att grava. 
nativpressen. Vid lordagsstadnmgen. Och det är Sympati för solidaritets sak bör väl 

sydsvenskan har fått en ny chef
redaktör : Kurt Karlsson, en gam 
mal Expressenräv. Tydligare kan 
man inte markera att det gamla 
flaggskeppet på Segevång försöker 
emancipera sig från sin gamla roll 
som den· "skånska lan t- och indu
striadelns stall- och husorgan" 
(S tig Ahlgren). 

You've come a lo ng way baby, 
men hur ska det gå med Derby
reportagen? Än är dock inte allt 
förlorat, ledaravdelningen fort 
sätter att producera Sveriges mest 
fantasilösa ledare och fru Bra w 
har nog ännu en del del osagt om 
den utbredda bristen på hyfs i 
underklassen. 

forts från sid l 

Värpinge-

V .fi 1 "J! ·~ 1 ~~j~!~~~~;:~~ 
ht-ntA .1.-U,.. ....... 

Väster bevaras Värpinge by orörd, 
och ändå bör man kunna få in 
drygt 1400 lägenheter mot de 
1680 som stadsarkitektkontpret 
föreslår, särskilt med lite högre 
hu s. 

Jordbruksmarken då? Den har 
ju högsta klass här? Ja men det 
har den på Norr också, och i öster 
är den inte så mycket sämre att 
det spelar någon roll för sådana 
avvägand en. 

Sist men inte minst måste de 
nya bostadskvarter som ser dagens 
ljus framöver utforijas bättre än 
det man byggt hittills. En enkät
undersökning som kommunens 
statistikavdelning gjort på Gun
nesbo visar en förödande usel mil
jö som ett viktigt skäl för att folk 
inte trivs där. Låt oss vara med 
och påverka utbyggnaden mot 
Värpinge så att det blir en stads
del med bra boendekvaliteter1 

Thomas Schlyter 

klart att man inte kan segra till inte få hindra en kritisk gransk-
fiendens musik - se i stället på ning av de krafter som utnyttjar 
Svenskan som lyckats bäst i organisationen? 
landet med sina tungt läsbaserade 
bilagor på fredagar och söndagar. 
Sånt slöseri på Sydsvenskan, när 
det nu finns så många goda skri
benter: Aghed , Widerberg, Söder
berg! 

I Arbetet fortsätter en reporter, 
Maja-Lisa Rådelius, envist sin 
undersökning om egendomlighet
erna med den falskskyltade lång
tradare som lämnade Ystad med 
lasten full av datorer och tryckeri
utrustning för Solidaritet i Polen. 
Det finns lite för mycket märkliga 
detaljer i den här historien för att 
man ska tro 

Interpellation om borgar
nas försök att kringå full 
mäktigebeslut som inte 
passar dem 

l en interpellation till kommun
fullmäktige säger Kajsa Tlzean
der(vpk) b/.a. :Moderaterna fick 
inte igenom alla sina nerskär
ningsförslag inför 198 7. 
De borgerliga politikerna hade 
planerat att spara 493 000 på 
bygglekarna. l ilskan över att 
kommunfullmäktige inte gick 
med på det försökte Gun Hells
vik att åtminstone få igenom en 
besparing på 65 000 kr på bygg
lekens djurhållning. Kommun
fullmäkt ige voterade om den 
summan och . . pengarna till 
djurhållningen skall vara kvar. 
Men moderaterna ger sig inte . 
Vid fritidsnämnden s senaste 
sammanträde tog ordföranden 
Benny Jönsson upp frågan igen. 
F ormelit beslöt man att se över 
rutinerna för djurhållningen . 
l praktiken handlar det om att 
personalen på fritidsgårdarna 
skall sköta djuren på bygglekar
na under veckoslut och helger. I 
slutändan leder detta tiU mins
kad verksamhet på fritidsgår
dama, dvs något som modera
terna länge velat genomföra. 
Med anledning av ovanstående 
vill jag fråga fritidsnämndens 
ordförande: Anser du att det är 
förenligt med demokratiska 
principer att på det här sättet 
kringgå kommunfullmäktiges 
beslut?" avslutar Kajsa Thean
der. 

II. Bugge-Wickselloppet. 
Går på nyårsafton. Sträcka: 
Lundagårdshuset - Stora Råby 
- Linera (kort rast vid Tre hö
gar där Anna och Knut bodde) 
- Lundagårdshuset. Start kl 
8.39 vid soluppgången . Fort
satt ätande av nu lite gamla 
saffransbullar hos Hagberg. 

Andra skribenter i VB har redan 
påtalat skånemejeriers egendom
liga motton på mjölkpaketen . Jag 
trodde kritiken var överdriven tills 
jag häromdagen läste "Bär mot
gången som en man och framgång
en som en gentleman", underteck
nat Frederick Smith. Förbluffad 
vände jag pä paketet och fann 
"Ett gott hem är den bästa skol
an", med beteckningen Italienskt 
ord sprak. Kan in te jordbruks
ministern göra något? Eller kon
sumentombudsmannen? 

Gutenberg 

Ekelundsloppet 

l. Vilhelm Ekelundloppet. 
Går julaftonsmorgon mellan 
Eslöv och Lund . Pågatåg kl 
8 .47 från Lund. Samling vid 
Eslövs sta tion kl9.00. Målgång 
vid cafe Lundagård .. Saffrans
bullekalas hos Hagberg, Kyrko
gatan 17. 

För dem som tycker att sträckan 
Eslöv - Lund är för lång men 
ändå vill försöka , finns nu tröst. I 
Örtofta, som löparna springer ige
nom, finns det möjlighet att rasta 
hos VBs tecknare Knitte, som här 
nyligen slagit ner sina bopalar. 
Man kan få biabärssoppa och vila 
upp sig lite , sedan kan man 
springa vidare eUcr ta taget från 
Ortofta. 

Det gäl ler att stä lla upp , inte 
att kämpa väl. 

bet går att springa: gå eller 
cykla. Kontakta gärna Finn H. 
Tel 12 90 98. 

Cirkus 
Vpks reservation mot gatu- och 
trafiknämndens beslut 17 dec 
1986 ang. Taxa för vissa upplå
telser p5 allmän platsmark. 

V pk yrkar avslag på avgiften750 
kr/platsdag för cirkus. Vi menar 
att cirkuskonsten är en urgammal 
kulturform som är till glädje för 
såväl gammal som ung. 

Cirkusar erhåller emellertid inte 
stöd från det allmänna och det är 
tveksamt om cirkusar i framtiden 
ekonomiskt kan bära sina stora 
utgifter. Att ta bort markavgiften 
kunde bli ett stöd som i bästa 
fall leder ti ll att fler cirkusar sö
ker sig till Lund. 

Lund den 17/12-86 
Finn Hagberg 



Polen och Lund december 81 
En julberättelse 

På eftermiddagen söndagen 
den 13 december 1981 kallades 
jag till den demamtration som 
vpk Lund hade inlett på stor
torget vid meddelandet om det 
militära maktövertagandet i 
Polen. När jag kom fram till det 
vita torget låg det tomt i virv
lande snö; polisen hade upplöst 
demonstrationen som genomförts 
utan tillstånd. 

Ett kommunmöte onsdagen 
den 16 i Svarvarestugan skulle 
egentligen ha handlat om varens 
arbetsplatskampanj. Vpks riks
ombudsman var inbjuden som 
talare . Men mötet dominerades 
helt av händelserna i Polen. 
Häftiga ordväxlingar om det me
ningsfulla i avbrytandet av alla 
förbindelser med de kommunist
iska particrna i Östeuropa före
kom. 

Imma, kallt 
På torsdagen genomfördes en 

demonstration för Polen. I stads
hallen pagick ett fullmäktige
mö te. Vi var uppe ocr. samlade 
in pengar bland kommunalpoli
tikerna. När man kom in från 
kylan började näsan rinna, och 
glasögonen immade igen. Lör
dagen den 19 genomfördes ett 
appellmöte pa Martenstorget. Eva 
Wigforss och Ulrika Jakobsson 
talade. Unga moderater delade 
ut ett ilygblad fned texten ··sam
ma kommunister här som där". 
De försvann när vi började samla 
in pengar till solidaritet. 

Söndagen den 20 uttalade sig 
ett enhälligt extra kornmunmöte 
för ett avbrytande av vpks förbin
delser med dc partier som stödde 
det militära maktövertagandet i 
Polen. Bengt Olle sammanfattade 
kraven och formulerade att-satser
na. Tarcisio önskade ett klart av
ståndstagande från den monoliti
ska maktstrukturen. Lars Bengts
son talade om ett avgörande 
politiskt genombrott för vpk 
Lund . En redaktionskommitte 

Militärdiktatorn Jaruszelski. 

tillsattes för att utforma en press
release och ansvara för att den 
publicerades tillsammans med ut
talandet. Man beslöt också att 
ägna dagarna fram till jul åt en 
bössinsamling för Solidaritet. Det 
bestämdes att vi snarast skulle 
meddela partiordföranden Lars 

Pengarna åter! 
.. Vi var noga med att bära vpk

marken under insamlingen. - Jag 
lagger en hundralapp i bössan fast 
du ar kommunist, sa en man. 
Boel Berner råkade ut för en per
son som _först la i pengarna och 
sen upptackte hennes vpk-märke 
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Werner om våra ställningstagan
den och vårt beslut att offentlig
göra dem. 

Vresigt 
Jag ombads och åtog mig att 

ringa tiil honom. Han svarade 
ganska vresigt att vpk inte kunde 
bryta några förbindelser eftersom 
vpk inte hade några förbindelser 
att bryta. Vpk Luna" utspel var 
synnerligen olämpligt och 
ogenomtänkt. Dessutom hade han 
smärtor i sitt knä och skulle snart 
bli inlagd på lasarettet för opera
tion . 

- Det ska bli jävligt, jävligt 
skönt!, utbrast han. J ag önskade 
honom en god jul. 

Den tidigare kylan ersattes av 
tö och gatorna var fulla av snö
modd och Juften tung av rått 
snödis. l domkyrkans vapenhus 
lag hu ngcrstrejkande polacker. A v 
nyheterna förstod vi att många 
dödsoffer hade krävts i Polen. På 
somliga ställen hade motståndet 
ännu inte brutits. Arbetare höll 
gruvor och industrier ockuperade 
i Slask 

Vi ägnade dagarna fram till 
julafton åt var insamling till 
solidaritet. På tisdagskvällen satte 
jag in l 770 kronor och Birgit 
Krantz l 200. Ulf Lundwall hade 
på onsdagen satt in sammanlagt 
6 000 kronor. Dr : var den mest 
framgångsrika insamlingen i vpk 
Lunds historia. Samtidigt publi
cerades vår pressrelease inte bara i 
Skånc utan också i rikspressen. 

lrmd d1.''' l:; l~ XI 

och begärde att få dem tillbaka . 
En karl ropade: Stöd Polens 
kommunistiska parti! - Det finns 
inget kommunistiskt parti i Polen, 
fick han till svar. 

På torsdagen var det julafton. 
Vpk Lund hade på ett avgörande 
sätt stärkts i ståndpunkten Ingen 
socialism utan demokrati! I Polen 
skulle kampen mot förtrycket 
fortsätta, uthålligt och okuvligt. 
Den pågår alltjämt. Och vpk Lund 
fortsätter sitt idoga _fördömande 
av den öststatskommunism som 
är underkastad det sovjetiska 
partiets dominans. 

Gunnar Stensson 

Forts från spalten till höger. 

skulle den förbli - för några 
pengar fanns det ju ändå inte. 
Kunde inte Fredsam sända in en 
ny blankett för nästa år? Och i 
kommunstyrelsen tisdags sa Gun 
Hellsvik , att någon mer informell 
behandling av ansökan kommer 
inte på tal. Fler sådana kraft
fulla ansträngningar för att främja 
fredens sak, och man kan inte 
annat än känna tillförsikt inför 
framtiden. 

Höstfest i Dalby 
har brandmannaklubben där haft. 
Brandstyrelsen beslöt i onsdags 
att använda 3 000 kronor ur en 
fond för festen . Vi hoppas att sa
väl brandmännen i Dalby som VB
läsarna iiå'en far tilWille till en och 
annan juTfest! 

Från det 
kommunala 

De privata hyresvärdarna 
och flyktingarna 

De privata fastighetsägarna i 
Lund har tidigare helt olagligt 
vägrat att teckna hyreskontrak t 
med flyktingar. Fastighetsnämn
dens ordförande, Annika Anner
by-Jansson_ när förra arets bo
stadsförsörj ningsprogram var uppe 
i fullmäktige att försöka påverka 
de privata hyresvärdarna till a t t ta 
sin del av ansvaret. Nu har det 
gått ett år sedan dess, och Roland 
Andersson (vpk) frågar i en in ter
peJlahon vad som egentligen har 
hänt. Hur många flyktingar har 
fått bostad i privata hyreshus? 
Vad tänker Annika Annerby
~ansson göra åt de privata hyres
värdar som fortsätter att neka att 
ta emot flyktingar som hyres
gäster? 

Kursverksamhetens monopol 
Borgarna genomdrev i höstas 

brådstörtat att Kursverksamheten 
(KV) i fortsättningen ensam ska 
svara för den grundläggande 
svenskundervisningen för invand
rare (SFI). KVs kompetens ligger 
främst i att ta hand om långtids
utbildade, studieinriktade invand
rare. Att övriga riskerar att 
komma i kläm i den nya ordning
en var mindre viktigt. Dessutom 
skall KV bedöma vilka invandrare 
som behöver elementär läs- och 
skrivundervisning i kommunens 
regi och vilka som kan ga vid KV. 
KV skall ge vägledning inför pa
byggnadsu !bildningen, som äger 
rum vid AMU eller - KV. Men in
vandrarna har rätt till en opartisk 
beskrivning av det svenska ut
bildnings- och stud iestödssystem
eL Vägledningen skall inte vila på 
någon som har direkta ekonom 
iska intressen av deras val. Det slår 
Kaj sa Theander fast i en in ter
peJlahon till skolstyrelsens ord
förande . 

Hon frågar bl a: Hur kommer 
bedömning och vägledning fak
tikst att ordnas? Är det rimligt 
att bygga upp en kommunal led
nings- och elevvård sfunktion för 
Sf'l för att bara nan manad senare 
lägga ner den och starta en ny i 
privat regi? 

Så gick det fredens år 
Fullmäktige siödde i februari 

en vpk-motion om att Lund 
skulle uppmärksamma det inter
nationella fredsaret. Glad i hagen 
skrev Ulla Säther för Fredsams 
räkning en anhållan om hyres
bidrag om 300 kr per manad -
det är vad Fredsams källarlokal 
kostar. Ett 25-tal fredsorganisa
tioner och yrkesgrupper är samla
de i fredsam i Lund - nog vore 
det ett bra sätt för kommunen att 
konkret stödja fredsarbetet '1 

Kommunstyrelsens A U skickade 
ansökan till fritidsnämnden. Fri
tidsnämnden sk ickade en blankett 
som Fredsam sände in i april. 
Sen hände ingenting och därpa 
ingenting. l november ringde Ul la 
Säther frit id sförvaltningen och 
undrade. Hon fick till svar at t 

Forts paspalten till vänster. 
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Bredgatan 28, 222 21 Lund. Tel 046/12 74 95 (onJd efter iti 18 .00) 
Postgiro 17 459-9. Prenumeration 90:-/lr 
Sättning och lay-out : VB-red placu~ress, Lund. 
Tryck: acupress, Lund. Ansvaria ut&ivare : Monica Bondenon. 
Eftertryck av text tillltes om· kiillan anps. Bilder är upphonman
nens qendom. Red förbehlller sia rätten att korta inalndue. För 
obeställt material ansvaru ej . 
Har du flyttat? 
Skicka hela adressdelen med din gamla adress till Veckobladet, 
Bredgatan 28,222 21 Lund. Min nya adress är: 

Adress : .... . . .. . . . 

Postnummer : . .. . .. . 

Kristina Lugns krönika i Ny 
Dag ska försvinna. Hon tycker sig 
inte ha något mer att säga 

Vi som har följt hennes krö
nikor tycker tvärt om. Hennes 
hejdlösa subjektivism har glatt oss 
i en tidningsvärld som dryper av 
falsk objektivitet. 

Vi citerar Kristinas avskeds
ord: 

Farväl kamrater . Jag tänker 
med tacksamhet på er medan jag 
försvinner ur er åsyn. Dyblöt av 
tårar . Dyngsur av längtan . Och 
ensamhet. Trånsjuk. Och fet. sä
dan v.ar jag. Så ska ni minnas mig. 
Kamrater . 

Postadresa . ... 

Karin Blom 

Uardavägen D: 85 

223 71 Lund 

VANDRINGSSEKTIONEN Lö 
20.12 avfärd från Lund C kl 
11 .16. . 
BLASORKESTERN Kom snabbt 
till festen! 
1 :a rep. efter sänd 11.1. 

VPK l F Träningen återupptages L ö 
10.1 

POSTIIDNING 

KOMPOL tar ledigt och samlar 
krafter inför nästa år. Vi har möte 
nästa gång gång den 12 januari kl 
19.30 på partilokalen. 

Denna veckas redaktion Lars 
Bergström, Finn Hagberg, Lars 
Nilsson och Gunnar Sandin. 

NÄSTA VB utkommer nästa år 
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