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Nya studentkåren: 
från ord tillliandling 
Öppenhet mot medlemmarna 
och kamplystnad mot stats
makterna är grunder för kår· 
styrelsens program. Större 
kunskap om kåren och intresse 
för kårens verksamhet är nöd· 
vändig. 

Det säger den nyvalda 
styrelsen för Lunds student
kår när den i tisdags på en 
presskonferens lade fram sin 
styrelseförklaring. 
Kårstyrelsen, som består av sex st 
Kulturradikaler och tre socialde
mokrater, utstrålade beslutsamhet 
när de pekade ut några av sina 
viktigaste kampmåL - Det är dags 
att gå från ord till handling - sa 
kulturradikalen Håkan Danielsson. 
Därmed menade han att den 
gamla styrelsen pratat mycket och 
gjort lite . 

Socialombudsmannakvinnan 
Ingrid Bossedal från kulturradika
lerna (Kult) betonade vikten av 
det studentsociala arbetet. Kåren 
kommer att kräva att studenter 
behandlas som andra medborgare 
i bostadskön och inte vägras bo
städer. att socialbidragsreglerna 
blir de samma för studenter som 
för andra och att daghemskön ger 
förtur också åt studentpar med 
barn. 

Ingrid är skarp i sin kritik av den t 

förra styrelsen . Vi ska sätta hårt . 
mot hårt mot kommunen, säger 
hon, inte bara ha en flyktig kon
takt med det moderata kommunal
rådet. Vi vill ha kontakt med alla 
partier i kommunfullmäktige för 
att informera dem om lundastu
denternas behov. 

Regeringens nya budget, vad 
gäller utbildningen, kommer 
också på tal. Ingrid är inte sänkilt 
imponerad. Det är inga för
bättringar för studenterna i den , 
säger hon. 

Gamla styrelsen höll inne bi
ståndspengarna! 
På det internationella området 
kommer den nya styrelsen att 
driva en delvis ny politik . Inter
nationella utskottet skall breddas 
till att arbeta även med stöd till 
internationella studentorganisa
tioner. Kontakt ska· tas med 
studentorganisationer både från 
Sydafrika och Östeuropa fOr att 
stödja dem i deras kamp för 
demokrati och mänskliga rättig
heter. 

I det här sammanhanget avslöjas 
att den gamla styrelsen inte har 
betalt ut de insamlade bistånds-

pengarna till bl a Etiopien! :Sam
manLagt omkring 100 000 kr har 
fonderats sedan 1985. Självfallet 
kommer den nya styrelsen att 
genast betala ut dessa pengar. 

Det är dock utbildningsfrågorna 
som styrelsen-ser som sin viktigaste 
uppgift. De båda partierna anser 
att alla ska ha samma möjlighet 
att studera, oavsett · kön, ålder, 
geografisk eller social bakgrund. 

Kårstyrelsen är motståndare till 
en koncentration av den högre ut
bildningen till de stora universi
teten. Man kritiserar tillträdes
utredningens betänkande för att 
det i alldeles för liten utsträck
ning har tagit hänsyn till sådana 
frågor som social snedrekrytering, 
minoritetsgrupper och jämställd
hetsfrågor. Förslaget att minska 
arbetslivserfarenhetens betydelse 
till förmån för ökad direktin
tagning från gymnasiet utpekas 
särskilt. 

Bort med köpeprofessurerna 
Uppdragsutbildningen är en av de 
mest omdiskuterade företeelserna 
inom dagens högskola, säger kår
styrelsen i sin programförklaring. 
Vi kommer att verka för att sta
ten ser · högre utbildning som en 
samhällelig investering och att 
man därmed också tar ansvaret 
för dess finansiering och för uni
versitetens frihet och inte ger 
externa fmansiärer möjlighet att 
köpa sig fördelar inom det svenska· 
högskoleväsendet. På en fråga hur 
man ser på Regeringens beramade 
utspel att ge bankerna skattelätt
nader mot att de lämnar utbild
ningsbidrag med 600 miljoner kr, 
svarar Anders Håkansson, att det 
är obegripligt att statsmakterna 
på detta sätt avhänder sig sitt 
ansvar. 
Bättre kontakt med facket 
Ola S Svensson·, socialdemokrat 
och kårstyreisens ordförande, tar 
upp arbetsmarknadsfrågorna. Man 
planerar att göra en uppryckning 
av arbetsmarknadsutskottet, som 
legat helt nere det senaste halvåret. 
Vi kommer att arbeta vidare med 
arbetsforum som öppnades under 
hösten, säger Ola. Vi kommer 
också att se över möjligheterna 
till utökat samarbete med de 
fackliga organisationer som fmns 
knutna till arbetsforum, fortsätter 
han. 

För att visa vad man gjort 
redan deklareras att Lunds stu
elentkår numera inte köpe~ varor 
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Miljömotioner: 
Freon ocl1 Öresundsbro 
Det hot som utsläpp av freongas 
utgör mot vår miljö tas upp av 
Vpk-gruppen i en motion till 
landstinget. Freongas förekom
mer i många sammanhang, i 
industriprocesser, vid tillverkning 
av skumplaster, i kyl- och frys
anläggningar, som isolering och 
köldmedium och i värmepumpar. 
Det kommer ut i atmosfaren 
genom läkage, utsläpp och vid av
fallshantering. 
Vpk-gruppen kräver att lands
tinget agerar mot denna stora 
miljöfara genom att: . : inte an-

vända produkter (kyl/frysar, iso
lering) som tillverkas med freon , 
- kartligga och stoppa utsläpp 
och utveckla avfallshanteringen 
så att freon inte kommer ut i 
luften. 
I en annan motion tar vpkama 
upp ännu en . viktig miljöfråga. 
Det gäller aresundsbron och 
Sean - Link . Man kräver att 
landstinget gör regeringen u p p
märk sam på brons negativa kon
sekvenser ·för regionens ekonomi, 
miljö och på de negativa hälso
effekterna för befolkningen 

Socialdemokraterna och folkpartiet har enat sig om fortsatt upprust
ning av det svenska · »försvaret>>. Två nya luftvärnsbataljoner ska · det 
bland annat bli. Enligt obekräftade rykten ska den ena figgas kring 
Ideon och den andra nära Barsebäck. 

TRYCKBAREN 
har, som ett led i firmans konso
lidering, flyttat från vpk-huset på 
Bredgatan till ACU-press på fab
riksgatan (gamla raffinader~t). 
Här görs VB vaije onsdag efter 
kl 18 . Sena manus bör alltså 
lämnas hit. Det ligger någon
stans nedanför Kung Oscars 
bro. 

SPÅR 7 
på Lunls station använles i tis
dags för första gången på mycket 
länge för ett avgående p ågatåg till 
Mahnö . Tågkännarna har högtris
stunder nu i kylan, meddelas det. 

Torngården, Stångby 

Det stormar 
när vi ska hem från festen. 
På den svarta himlen 
hastar tussar av vita moln. 

När vi hunnit 
en bit bort från 
församlingsgårdens upplysta 

fönster 
känner jag det: 

Ovanför den våld samma 
stormen är det 
stilla och stjärnklart. 



~r~ Tetra Pak packar ihop? 
~n.S Qrii., 

Aldrig, aldrig, 
aldrig, ger vi upp 
Nu går skam på torra land . Kärn
kraftsindustrin och Vattenfall 
som i åratal motarbetat folkom
röstningsbeslutet om avveckling 
av kärnkraften flinar nu 
skadeglatt i kylan. " Hur skulle vi 
klara oss utan kärnkraft nu?" , och 
"Vi kan'inte stänga Barsebäck" . 

Vattenfall uppmanar oss att 
spara ström Samma folk som i 
äratal har realiserat kärnkraftelen 
och lurat folk att installera el
vänne . 

Nya Wermland stid·ningen 
Sveriges mest reaktionära blaska
hånar deltagarna i höstens Bar
sebäcksmarsch och frågar var de 
nu håller hus. Barsebäckslägrct, 
där bl.a. vpk-riksdagskvinnan 
Viola Claeson och Folkkampan
jens Ingegerd Björklund deltog, 
förtalas i smutsiga ordalag. 

Kärnkraftsmotsåndarna skär 
pipor i vassen. Det är genom 
deras motarbete som vi står utan 
alternativ idag. Vpk har krävt , 
inte minst här i Skäne. att man 
måste · ta avvccklingsbeslu te t på 
allvar. Krävt en tid splan för 
avvecklingen och forskning och 
utveckling av ahernativa energi
källor. 

Hade man följt våra råd så 
hade man inte behövt oroa sig i 
kylan. Ett danskgaseldat kraftvär
meverk i Landskrona i st för det 
koleldade skulle frigöra Barse
bäcksverket. 

I mars ska · regeringen föreslå 
riksdan en, som vi hoppas, 
alternativ awecklingsplan. En 
uppgörelse med Centern och Vpk 
skulle vara ett bra alternativ. 
Tyvärr lutar det mesta ·åt att man 
istället gör upp med sin gamla 
Linje-2-brodcr Folkpartiet. En 
avveckling av förnuftet? 
Vpk Lund anser ·att kärnkraften 
skall avvecklas före sekelskiftet 
och att man ska· börja med 
Barsebäck! 
Aldrig ger vi upp det kravet! 

Tetra Pak har skickat ett ho tel
sebrev till ko mm u n en. Företaget 
ho tar med att förlägga sin fram
tida expansion utomlands, om 
kommunen inte bygger en fö r
bindelse under motorvägen. 

Tetra Pak utmålar frågan (se 
deras brev häri n till) som om det 
gällde tillfarten till Tetra Pak . I 
själva verket handlar det om att 
Tetra Pak vill att kommunen ska 
bekosta en väg, som Tetm Pak 
egentligen borde betala själv. 
Vägen ska gå mellan Tetra Paks 
nuvarande område och företagets 
planerade expansionsområde öster 
om motorvägen. 

Vilket är skälet till att Tetra Pak 
skriver ett sådant brev till kom
munen mitt under julhelgen? 

Intresset har riktats mot Raby
holms alle. Föreslaget är att 
skövla allen och förlänga den 
under motorvägen. 

l början var bara vpk och 
miljöpartiet var emot den 
iden. Människor som bor på Nils
torp och Järnåkra har emellertid 
protesterat kraftigt, och nu börjar 
de stora particrna svänga. l 
december förklarade socialdemo
kraterna att de inte ville bredda 
och fQ.ilijnga Rabyholms a~e. O:h 

Landstinget överväger att starta en flyglin je från Hass/anda till Arlanda. 
Tidigare i veckan har det ju offentliggjorts att SAS ska driu:~ det nya 
patien thotellet vid Lunds lasarett. 

AB Tetra Pak 

T i 11 

Kommunstyrelsens o rd förande 
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Vi , AB Tetra Pak, uppfattar oss sjalva och vill 
bli uppfattade som en valartad , skötsam samhalls
medoorgare. Darmed anser vi det självklart att 
normala spelregler galler d v s livet ar ett givande 
och tagande aven fOr ass i vår relation med kommunen . 
Så uppfattar vi dock inte situationen när vi ser på 
v ad som händer eller inte hande r just nu. 
Under de B år jag arbetat med Tetra Pak har antalet 
anstlllda ökat frln 1300 till 2000. Dl 1978 fanns tvi 
tillfartsvagar - en haae v1 re dan då berövats {den 
norra). Till- och frånfart fungerade hJälpligt. 
Nu har vi berövats ytterligare en och nu fungerar det 
dåligt. Vad har kommunen gjort för att hjälpa oss??? 

Nu har vi sagt att det kan bli ett faktum att vi behover 
expandera ytterligare kring 1990. Atminstonde vill vi ha 
möjligheten om vår totala expansion fortsatter. Vi har 
s Jalva hittat lämplig mark. vi har ett krav - att det 
kommer att finnas en förbindelse mellan nuvarande området 
och det tilltänkta Oster om motorvägen . 
Det har tidigare verkat som om myndighet er na i Lund upp
fattat och förstått nödvändigheten i detta. Men hur a r 
det egentligen nu? 

AB Tetra Pak måste avi llkorl igen få besked om huru v ida 
kommunen vill att vi skall expandera eller ej. 

Ge r Ni oss inte den hjälp v1 behove r i detta fall måste 
vi meddela ågarna och ledningen av Tetra Pak att så ar 
fallet och att expansionen i så fall måste ske i andra 
delar av världen. 

En beskrivning av vad AB Tetra Pak anser vara lämpligt 
torde vara öve rfl ödig . 

Svar i denna fråga bedömer jag att vi vundgangligen be
hö ver ha den l mars 1987. 

Me/ ~-~~~,J;hn-___, 
Ad~/~Dstf. 

P0!.1.tdress Bo• 61. 221 00 Luod . Tele• J4)1.t0 Teleto.~ ~a• tll 04& \ f> 1000 Beso~'adre:.~ AåOy'holms aloe Lund 

nu ryktas det att även moderater
. na håller på att ändra sig. 

I det läget då moderaterna över
väger att inte längre ställa upp på 
Tetra Paks krav, väljer företaget 
att söka påverka beslutsfattarna. 
företaget begär besked praktiskt 
taget omgående, och uppmanar 
därmed kommunen att bryta mqt 

ARBETARRÖRELSENS 
ARKIV 
i Lund ska t v stanna kvar i 
stadsarkivet under biblioteket. 
flyttplanerna vilar , till glädje för 
forskare som värdesätter centralt 
belägna lokaler. Vi~ uppordning 
återstår av arkivet, som f ö är 
föga u !nyttjat. 

UPPRÖRANDE 
Visst är det upprörande att 

det är trångt i bassängerna på 
badet och att Finn Hagberg intt: 
får dyka när han bäst behöver 
det. Men att kvinnorna inte ens 
har någonstans att pissa när dc 
ser på handboll . Det är väl Cll 
ren skandal! 

de demokratiska spelreglerna, 
eftersom ett stadsplanearbete är i 
full gång för området. 

Brevet är en märklig sk rivelsc på 
många sätt. Det inleds, ~m sy nes, 
pompöst med hänvisning till spel
regbrna i samhället. Tetra Paks
kapitalets- spelrcglerl 

KONSTNÄREN 
FOGELQVIST 
har besvärat sig över en granne 
pa Kävlingevägen som vill bygga 
ett växt & lusthus på sin tomt, 
bl a med hänvisning till störande 
reflexer i sin atelje. Förtätningen 
av överkla~sens villaområden har 
sina komplikationer. 

RESTAURANG TANDOOR 
på Östra Mårtcnsgatan som ser
verar indi9<t tycks ha blivit en 
framgång. Men gästerna måste ha 
tålamod. Häromdagen tog det 
52 minuter för en ord inär varm
rätt att komma på bordet, och 
fallet lär inte vara unikt. 



Bygg inte på 
Värpingeområdet 
I det äldsta Lund höll det härs
kande ståndet till i särskilda reser~ 
vat, munkarna i kloster, biskopar 
och övrigt prästerskap i fashionab
la gårdar. Några biskopar hade till 
och med en "datja" enligt nutida 
sovjetisk potentatmodell. Så hade 
Absalon en ansenlig och väl be
pansrad vallgravsborg vid den 
natursköna Sövdesjön. 

Sedemera när Lund blev en 
akademisk bondby och den allt
mer sekulariserade vetenskapen 
gjorde alltfler landvinningar sam
tidigt som borgarklassen alltmer 
böljade befästa sin ·ställning kom 
staden att ändra karaktär. Lunda
gård inhängnades på det att den 
obildade pöbeln skulle veta sin 
plats och de professorliga resi
densen växte upp vid och kring 
Tomegapsgatan. Men staden blev 
allt trängre och ett växande antal 
professorer, industri- och bank
direktörer skulle självfallet ha en 
möjlighet att kunna materiali
sera . ~in ställning som yppersta 
elit. Oster om botaniskan fann de 
sitt · eldorado i lugn och rofylld 
avskildhet. 

Prof~m;taden 
Idag ligger de herrgårdsliknande 
villorna i professo!sstaden, under 
den varrna årstiden, inbäddad i 
den allra fagraste · grönska· med 
fri y t or som det verkligen anstår 
dem som känner sin vetenskap. 
Dc i detta reservat boende klass
samhällets garanter och stöttc
pelare håller sig dessutom med 
'datja' på den skånska landsbyg
~.en och en på spanska solkusten. 
Overallt har dc naturligtvis 
ordentliga friytor och skattebe
talarna står mestadels för hela 
kalaset. 

Nöden 
Samhällets värdeskapare har alltid 
haft det synnerligen eländigt och 
trångt i Lund liksom annorstädes. 
f.'örr bodde de i Nöden, men när 
staden växte skulle centrum reser~ 
veras åt mer priviligerade skikt. 
Proletärerna trängdes ut till sta~ 
dcns ytterområden där numera 
också det mesta · av industrin 
finns. Men eftersom vetenskap , 
kunskapsförmedling och forskar
by gjort staden särdeles attrak
tiv har det uppståt·t en konstant 
bostadsbrist, ·vilken icke kunnat 
avhjälpas ens av det faktum att 
80 % av Skånes arkitekter är 
bosatta i Lund . Arkitekter tycks 
alltså på något vis älska Lund. 

SiW, VPK 
Bekant är ju också att arkitek
ter alltid visat · ett synnerligen 
älskvärt intresse · för statarlängor
nas utseende, som detta till trots 
aldrig erhåller· den standard och 
de friytor som man håller sig med 
i professorsstaden. Men det vore 
kanske att i alltför hög grad nivel
lera att vilja åstadkomma något 
dylikt. Emellertid är läget på 
bostadsfronten i Lund f.n. 
mycket prekärt. stadens bostads
politiska högerflygel, som i vissa 
avseenden inkluderar SAP, vill 

låta staden expandera till varje 
pris och anser ·inte att den goda 
jorden är värd någon större 
hänsyn·. Däremot har Vpk alltid 
vunnit sympatier för sin · kamp 
att vara aktsam om den goda 
jorden och för det orädda sättet 
att peka på hur exempelvis hög
akademikerna breder ut sig ·i ett 
centralt område som professors
staden. 

Nya lägenheter 
Vpk är det enda parti som anger 
en riktig målsättning när det 
gäller att komma till rätta med 
bostadbristen och partiet anger 
också var det är lämpligt och rim
ligt att bygga. Även invånarna i 
professorsstaden borde naturligt
vis förstå · och känna sitt ansvar 
inför situationen och 'därför 
acceptera en förtätning av sitt 
centralt belägna område. Nog 
skulle man utan större besvär 
kunna få in 500 nya lägenheter i 
området och ändå kunna erbjuda 
mycket väl tilltagna friytor. Dess
utom medverkar man till den 
nödvändiga hänsynen till den 
goda jorden. Alla de bostäder som 
nu inte kan byggas på Pålsjö 
ängar därför att Ideon lagt sig där 
skulle man med fördel kunna 
bygga där Vpk ville ha forskar
byn, näml4?;en på Gastelyckan. 

Förhoppningsvis· kvarstår Vpk 
vid sin förnuftiga linje att gå emot 
utbyggnaden av Värpingeområdet 
Detta behöver man inte bygga ut 
för att klara av bostadsbristen. 
Den eftertänksamhetens kranka 
blekhet , som hos vissa · uppenba
rar sig i den begynnande medel
åldern. borde övergå i den beslut
samhetens fri~a ·hy som den är i 
besittning av , som med bevarad 
ungdomsglöd vet att det enda 
realistiska· är det som uppfattas 
som revolutionärt orealistiskt: 

Dags att 
nonlinera 

Stig Nilsson 

Nu avgörs vilka som ska· sitta i 
vpk Lunds styrelse under verk~ 
samhetsåret 198 7. Det är ett vik
tigt år, då bland annat det nya 
partiprogrammet ska antas. · 

Nu avgörs dessulem vilka ka m
rater som ska · representera vpk 
Lund vid distriktets ål'skonferens, 
där viktiga kongressförberedelser · 
kommer att äga rum. 

Nu måste ·vi besluta vilka vi vill 
skicka till kongressenför att med
verka i utformandet av vpk:s · 
framtida inriktning. 
Du kan påverka genom att no
minera! 

Uppgiften att utvälja represen· 
tanter är för viktig för att enbart · 
lä'!!nas i ·valberedningens händer. 

A r du villig att åta dig ett upp
drag, så nominera dig själv! · 

Ring in eller skriv förslag till 
vpk Lunds valberedning, Bredg. 
28, 22221 Lund eller direkt till 
Gunnar Stensson, Blidvädersvä
gen 6G, 22228 Lund. Tel.. 
133}<71. 

Gruvarbetarminnen 

I VB nr 40 -86 hade Gunnar 
Stensson en bra artikel om vpk 
Lunds agerande i samband med 
militärens maktövertagande i Po
len 1981. Emellertid påstår Gun
nar att insamlingen till solidaritet, 
som inbrirl?;ade 6000 kr, är den 
mest framgångsrika i vpk Lunds · 
historia 

Självfallet var detta en mycket 
bra insamling, men kring års
skiftet 1984-85 hade vpk Lund 
en insamling som faktiskt · var 
aningen bättre. Vi samlade då 
in över 7000 kr till de strej
kande engelska-gruvarbetarna. 

Tillsammans ·med Christofer 
Huges, Dennis Rirnmer , Thomas 
Wood, Brian Jenkins och Brians 
dotter Tracy från Selby-gruvan 
i Y orkshire samlade vpk och 
KU in pengar mitt i den bistra 
vintern. Vi hade också hjälp av 
bl a Gösta •Brodin i Åstorp, Karl
Axel Svensson och Carlos Barbier 
i Malmö . .. Gruvarbetarna bodde 
hos Carlos. Vid fackliga och poli

tiska· möten och kurser ·och vid 
bössinsamlingar insamlades · i 
Skåne totalt 28 000 kr. Tracy 
deltog fakti~t · också · vid en 
skoipresentation, som KU hade 
på Färsingaskolan i Sjöbo . 

Gruvarbetarna från Selby var 
här i två omgångar, en i decem
ber och en i januari. Vid janu
ariinsamlingen lyckades vi bäst i· 
Lund och fick då in 5100 kr 
samt lite över 2000 i decem-' 
ber. Många minns nog Lisbeth , 
Tarcisio ; Rolf, Göte, Claes, Ca
milla m fl när de stod med bös
sorna utanför bl a Fokus och 
Domus väl påbyltade den 
15-gradiga kylan. 

Stig Nilsson· 

FÖRYNGRING 
Kommunistpartiet i Vietnam har 
föryngrat sig. I centralkommitten 
kommer 80-åringarna att ersättas 
med 70-åringar. De förstnämnda 
anses ha hemfallit åt konfuciansk 
voluntarism och i för hög grad 
försökt lyfta sig själv i håret. Den 
nya generationen anses vara mer' 
realistisk i ekonomiska ting. 

Vpk Lund ska snart tillsätta 
en ny styrelse. Medelåldern kom
mer väl att ligga mellan 3540 år. 
Ack, vårt öde ligger i barnrumpors 
händer! 

FRÅN UMEÅ 
meddelas att Daniel Kalld inträtt i 
vpks styrelse. Utanför fademes
landet kan man bli profet, som 
bekant. 

Från det 
kommunala 

Miljöpolitik på halvfart 
Både borgerliga och socialdemo
kratiska politiker är häpnadsväc
kande passiva när de t gäller att 
stoppa miljöfarliga utsläpp . l 
veckan som gick behandlades 
Larry Andows(s) motion om 
freon i miljö- och hälsoskydds
nämnden. Motionen går ut på att 
inventera mängden freon i kom
munala värmepumpar och att man 
ska stoppa läckaget. I stället för 
att ta sig an problemet föreslår 
förvaltningen att man ska vänta 
tills naturvårdsverket ger några 
riktlinjer. Detta nöjer sig social
demokraterna med. Jan-Erik 
Mattsson(vpk) är däremot inte 
nöjd. Han vill i stället att man ska 
utvidga in ven teringen till att in te 
enbart gälla kommunens anlägg-

. nin~r utan även industriernas 
användning och utsläpp av freon. 

Yttrandefriheten hotad 
Borgarna vill strypa yttrande
friheten och sätta munkavle på 
oppositionen i fullmäktige. Nils 
Arne Andersson, fullmäktiges ord 
förande, arbetar för att inläggens 
läng:! ska begränsas på fullmäk 
tigemötena Med på detta är in
te bara de borgerliga partierna 
utan ockSå socialdemokrntema 
och med stor iver miljöpartiet. 
Nils Arne Andersson hade kal
lat partiernas gruppledare till ett 
möte om saken, och alla ansträng· 
de sig att att komma med förslag 
på hur man skulle kunna be
gränsa debatten. Bara vpk förhöll 
sig kallsinnigt. Mest aktuellt är 
att vaije ledarnot får inleda med 
högst 15 min u ter i vaije fråga. 
-Därefter får han eller hon prata 
högst 3 minuter i vaije inlägg. 
Då blir det svårt för oppositio
nen att framföra sammanhängan
de och ideologi~ kritik av bor
garna politik i Lund . 

Festligt i Lund 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Nils Arne Andersson planerar 
också festligheter. Om något ir 
fyller Lund 1000 år - encta>t 20 
år efter 950-årsjubileet. Detta 
ska firas . Eventuellt genom att det 
ges u t ett frimärke. 
I år infaller nationaldagen p:i 
pingstafton. Detta har gett Nils 
Arne Andersson lite bekymmer. 
Han tror att folk helst firar pingst
afton på kvällen. Därefter tänker 
han förlägga flaggfirandet till 
stortorget på dagen i förhopp
ning att någon Lundabo ska in 
finna sig. 

Vid stortorget ska ocksa ett 
annat evenemang äga rum. Dc't 
är fullmäktiges vårutflykt so m i 
år ska ~å till Rådhuset för att hö~· 
tidlighålla att byggnaden fyller 
J 50 år! 

Fest för utvalda 
Kommunstyrelsens leelamliter 
är bjudna till middag p:i G r:111d 
hotell nä!ia tisdag. Lunclalwnu 
bjuder. Samtidigt har borgarn:t i 
kommunstyrelsen minskat antakt 
sammanträden för 1987 nt,'d 
motiveringen att det iir för dyrt 
att .sammanträda. 
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Spartansk helg 
Inte alla intresserar sig väl för 
hur det gick med vpk IF:s 
helglopp men för de få läsare 
som ännu söker alternativ till 
hemrne ts ljuva härd vid de 
stora helgernas gryningar, kan 
följande meddelas: 
Trots en ganska kraftig kyla i 
trakten mellan Eslöv och Lund 
sprang fyra män Vilhelm Ekelund
loppet på julaftonsmorgon. De 
kunde igenkännas som doktor 
Peter Siesjö , massmediaspråk
forskare Jan Svensson , bibliote
karie Finn Hagberg och folklivs
forskare Anders Salomonson. 
Dessutom cyklade som vanligt, 
iklädd sin karaktäristiska hjälm, 
Lennart Enge från Biblioteks
tjänst den dubbla sträckan . Jan 
och Anders var snabba som vint
hundar, men Peter stod för den 
största· bragden , eftersom han 
klarade loppet med ett minimum 
träningskilometrar som bakgrund. 
Det sägs dock att han efteråt 
haft besvär med lårmuskulaturen 
och haft svårt för att böja sig efter 
julklapparna under granen. 

Björn 
Många trodde att Bugge-Vficksell
loppet på nyårsafton blivit inställt 
på grund av hård blåst, kyla , snö 
och isbeläggning, men Hagberg, 
Svensson och Björn Stenholm, 
den 1 stjärnor mångkunnige , 
stalide upp och genomförde den 
rituella handlingen. På vägarna 
runt Stora Råby var det i kallaste 
laget men sedan gick det lätt som 
en plätt , utom för Björn som 
smått oheroiskt fullföljde, trots att 
han pa grund av barnpassning och 
resor utomlands tränat mycket 
litet. 

Noteras ska ock så att två fot
vandrare, Thomas Schlyter och 
Gunnar Sandin, mötte upp vid 
Knut och Anna Bugge-Wicksells, 
av borgarna rivna, hem på Linero. 
(För övrigt, ni som såg TV-pro
grammet om Hjalmar Söderberg 
la kanske märke till att denna fla
nör och skeptiker omedelbart be
gärdeavskcd från Svenska Dagbla
det nar t1dnmgen inte protesterå
de mot attKnut Wicksell fick ~ i 
fangelse for att han skämtat om 
Jesus' mamma s jungfrulighet. Bli 
flanör och skeptiker! Lästips: 
Bergman,Bo & Söderberg, Hjal
mar, Kära Hjalle , Kära Bo. Brev
växlingar 1891-1941). 

Nytt lopp 
Vpk IF planerar att på långfre
dagen ordna ett lopp till minnet 
av drinkaren och persienkännaren 
Eric Hermelin, som tillbringade en 
stor del av sitt liv på Sankt Lars. 
Eftersom det är långfredag 
kommer loppet att börja vid dom
kyrkan. Sedan sprinuer vi via 
Rydes undergång o~h R'inne
bäcksravinen till Värpinge. Däref
ter utmed Höje å till Sankt Lars, 

där det blir tillfälle till att under 
en kort rast glädja sig åt den park 
i vilken Hermelin vandrade 
försjunken i sufisk mystik (kansk~ 
även lite berusad eftersom han 
hade en spritgömma bakom en av 
sina bokhyllor). Sedan springer vi 
vidare utmed E66 och erinrar oss 
helvetet på jorden. Något trötta 
joggar vi i en båge till Korsgatan 
(obs symboliken), där Björn Sten
holm och hans Kristina bor och 
där vi förmodligen får saft och 
bullar. 

Ännu en glad nyhet 
För vinterfrusna själar kornmer 
det säkert som en glad nyhet att 
V pk IF :s nybildade hoppsektion 
planerar att erbjuda icke-kvalifice
rad , men vänlig undervisning i 
dykandets och hoppandets ädla 
konst varje söndag på Högevalls
badet mellan kl 11.30-13.00. 
Barn , och särskilt vuxna , är väl
komna. Ju sämre man är från 
början desto snabbare blir för
modligen framstegen. Att dyka 
kan liknas vid att födas, fast 
tvärtom : man kastar sig ut i en 
osäker verklighet och hamnar i 
det trygga vattnet. In struktör 
F . Hagberg. 

Sportred 

Nya studentkåren: 

eller tjänster av svenska töretag 
med tillverkning i Sydafrika och 
naturligtvis inte heller köper syd
afrikanska varor. 

På jämställdhetsområdet för
klarar man (stolt) att fördelningen 
bland de anställda i studentkåren 
är 50-5 0. 

Större öppenhet mot pressen 
utlovas. Vi tackar för kaffet! 

Rune Liljekvist 

Karin Blom 
Uardavägen D:85 
223 71 Lund 

POSTTIDNING 

Vädret i Lund 
I dessa kyliga tider påminns 
man om hur viktigt det är 
med hög kommunalskatt. För 
hur &kulle vi kunna klara oss 
utan den samhällsägda värme
distributionen, gatukontorets 
snöröjning, bastun i Högevalls
badet och folkbibliotekets 
värmande lokaler? Och hur 
skulle Lunds ankor kunna 
överleva utan det bubblande 
vattnet i stadsparken? 
Ankor ja, det får en att begrunda 
vårt fransiskanska ansvar för allt 
levande. Även om snötäcket 
skyddar kan det vara svårt för 
möss och andra små fyrbenta 
gnagare . Se till att det finns öpp
ningar till källarutrymmena så att 
de där kan finna en fristad från 
den förskräcklige kung Bare. Kat
ter som sitter utanför dörrar för 
att komma in , vanligt särskilt i 
professorsstaden och på Östra 
Tom, kan lätt få blåskatarr och 
hosta. Gör husse eller matte 
varse om husdjurets dilemma. 

Mor i huset vill nog gärna avstå 
mögligt bröd till fåglarna men när 
hon vänder ryggen till kan man i 
stället tulla av havrepåsen eller 
stjäla osaltat sm ör och ge till de 
frysande vännerna. Skulle ni mot 
förmodan stöta på en kobra eller 
mamba i ett skrymsle så göm 
den, ty Lunds miljö- och hälso
skyddsnämnd har nyligen beslutat 
att dessa icke får vistas i staden. 

Var ligger damernas? 
Männen har länge haft sitt tips
extra med trav och fotboll på 
lördagseftermiddagen och nu har 
kvinnorna fått sin Sköna söndag 
morgonen efter med mat, mode 
sex och krukväxter morgonen 
efter. 
Detta gäller som ni förstår de 
passiva tevetittarna. VB hyllar 
för sin del, so m alla vet >' gör 
det själv principen». Men vi 
uppskattar även att titta på en 
spännande kraftmätning på 
arenan. Men det skall vara »live» 
Att även kvilmor är idrotts
intresserade och efter sin sköna 
söndagsmiddag gärna ser t.ex. 
en tuff handbollsmatch i Idrotts
haJlen är vår fasta övertygelse. 
Det är inte ovanlig t att publiken, 
- män såväl som kvinnor - efter 
en upphetsande halvlek, känner 
ett trängande behov att tömma 
blåsan . 
Männen går raskt, men tryggt till 
herrtoaletten . Där kan dc till
sammans med 10 - 15 likasin
nade fmna fättnad . För kvin
norna är det emellertid värre 
Det finns nämligen ingen lätt
åtkomlig toalett för kvinnliga å
skådare i Lunds Idrottshall' 
Alla har inte det mod som krävs 
för att trängas med männen om 
de tre sitsarna på herrarnas. 

Positivt 
Kylan är nu något som man inte 
alltid ska skydda sig mot. Den kan 
ju utnyttjas positivt för skidåkning 
och skndskoturer. Emellertid är 
Lund en stad som dåligt förstår 
sig på vinterns nöjen. Nästan 
ingenstans kan man finna lockan
de skidspår som går fria från 
sandare, plogare och hänsynslösa 
gående , som trampar sönder 
spåren. Endast den gamla sop
högen på norr erbjuder en tum
melplats för snövänner. 

skrid skoåkarna har det heller 
inte lätt , men det finns ju en del 
dammar som, igenfrusna och plo
gade kunde bli tillhåll för små
barnen även när TV börjat. Tyvärr 
saknas ofta belysning. Ta till 
exempel den lilla dammen uppe 
VId UB. Med hjälp av ett par 
starka lampor skulle den nätta 
idyllen kunna bli brukbar även 
efter mörkrets inbrott. 

Omkväde 
Lunds utomhusdricksfontän i 
stadsparken fungerar inte så här 
års men det gör den ju inte annars 
heller. Ingen verkar känna ansvar 
för den . Det är kanske något 
typisk t för Lund . Häromdagen be
söktes Tekniska Högskolans data
sektion, som lär syssla med den 
allra modernaste tekniken . l korri
doren fanns en dricksfontän. 
Äntligen tänkte underteckni!d . 
ska jag få n ju ta av en äkta strale 
vatten. Fontänen fungerade inte' 

- Mjau 
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BLASORKESTERN Sö 18.1 kl 
19 rep p å Palaestra. Medtag alla 
noter. Gamla ocfi nya spelare v äl
komna . Nybörjare anmäl intresse 
för utbildning ti l l Birgit, tel 040 -
96 85 1 O. Trä kl 17.45 : Bellman . 
VPK IF Träning på Lerbäckssko
lan Lörd kl 16-18 . 

kommunistisk 
kommunalpolitik 

Kompol träffas månd 19.1 kl 
19.30 på partilokalen . Disk om 
ekonomi, planering m.m. Anders 
Löfqvist i nleder . 

Denna veckas redaktion var Lars 
Borgstrcm, Finn Hagberg samt 
Rolf Nilson. 

Nästa veckas kontakredaktör är 
Gunnar Sandin 13 58 99. 
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