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Fredagen den 27 februari 

Inga stora nyheter 
har vi att redovisa på VB :s 
förstasida denna vecka. Men 
små nyheter och kommentarer 
kan ju också ha sitt intresse. 
Samtidigt gör vi experiment 
och sätter texten 9/9 mot nor
mala 8/8, vilket blir luftigare. 
Kommentarer till detta är väl
komna. 

Stockh9lms 
sportlovsvecka 
är av en lycklig tillfällighet 
också "riksdagsfria veckan", 
~å ledamöterna får extra möj
ligheter att besöka sin val
kretsar. Jörn Svenssons (vpk) 
besök i Lund nu i dagarna 
p~ssar illa med VB :s utgiv
nmgsdagar, men vi återkom
mer med referat nästa vecka. 

~'Revingebanans 
våg hus" 
~d Lunds Södra vill Otto Ry
dmg (mp) bevara enligt ett 
initiativ i fastighetsnämnden. 
Nja, LReJs egentliga vågbod 
är för länge sedan riven . Det 
hus som nu står kvar upp
fördes för Hardeberga sten
industri. Men eftersom sten
~dust:.in var ett avknopp
nmgsforetag till järnvägen och 
drevs i nära samarbete med 
den är anmärkningen rätt 
ovidkommande. Bevara våg
huset! 

Medan 
. revolutionen 
dröjer 
är titeln på en bok där Hans 
Arvidsson, bl a redaktör för 
Socialistisk Debatt, kritiskt 
granskar vpk :s aktuella till
stånd och tendenser. Boken 
finns att köpa på vpk-expedi
tionen (Bredgatan 28) och är 
en nyttig läsning, inte minst 
inför den förestående parti
kongressen. I Göteborg har 
även framställts en särskild 
studieplan till boken. Det kan 
också nämnas att Hans Arvids
son inom den närmsta· tiden 
kommer att besöka Skåne 
och Lund. Mer information i 
kommande nummer. 

T om G ~JStafsson 
dog för några veckor sen. Han 
lämnade Lund (för Bryssel 
och Stockholm) alldeles i bör
jan av sjuttitalet och gjorde 
väl sina väsentligaste insatser 
på annat håll. Men det finns 
skäl att påminna om hans 
hektiska arbete kring 68, i 
Clarte, Vietnamkommitten, 
SDS och andra sammanhang. 
Utåt blev han kanske mest 
uppmärksammad som huvud
organisatör i studentkårens 
Hanoikampanj. Politiskt ge
nomgick han på ett par 
korta år en utveckling från 
ungliberal till aktivist och · 
funktionär i fjärde internatio
nalen, d v s trotskist, där hän
delserna i Paris väl var den 
starkaste inspirationen. Histo
rien (eller memoarerna) om vad 
han gjorde under denna frukt
bara tid återstår att skriva. 

stadsarkitekt 
i Kävlinge 
vill många bli enligt publi
cerade ansökningshandlingar. 
Vi tror dock inte att det är 
utsikterna att få bo på Kors
backa som lockar utan LUND, 
denna . väldiga magnet för 
skånska arkitekter enligt vad 
VB tidigare rapporterat. Inte 
undra på att Lund växer ex
plosionsartat när de verkliga 
experterna på boende går i 
spetsen! Ett intressant namn 
bland de sökande är (lunda)
arkitekten Ivo Waldhör. Han 
är ju uppmärksammad för 
sina insatser på stadsbyggnads
kontoret i Malmö, men "hellre 
den förste i den här hålan än 
den andre i Rom", sa som be
kant redan Ccesar. 

Men tänk vad besviken vin
naren ska bli, när han eller 
hon kommer till Kävlinge och 
upptäcker att det inte är 
någon stad. 

Bollen 
heter ett kvarter vid Trolle
bergsvägen där John Matt
son vill bygga. Thomas schly
ter (vpk) har i byggnadsnämn
den protesterat mot den 

· hårda exploateringen ooh 
dåliga utemiljön. Förtätning 
kan vara bra (tycker vi i re-

daktionen) men Thomas gör 
ett viktigt påpekande att trä
den kommer att odlas ovanpå 
ett parkeringsdäck i betong 
och därför aldrig bli särskilt 
höga. Man kan påminna om 
Skarpskyttevägen, där ett 
annars fint bostadsområde 
ohjälpligt hämmas av att det , 
ligger på ett sådant p-däck. 
Ännu ett exempel på vart bil
syntheten i stadsplaneringen 
leder! 

Bona marxistiska 
_folkhögskola 
sänder ut en tentakel mot 
stan och Skåne, och det låter 
förståndigt för den som alltid 
har tyckt att den mellan
svenska landsbygden är över
skattad. I höst sker starten i 
en n yinrä tta d filial u te i 
Kvarn by, och nu i veckan till
sätts lärare. Det finns anled
ning att återkomma i VB med 
information om Kvarnby
skelän som ligger inom be
kvämt räckhåll från Lund. 
Tyvärr är järnvägsstationen 
nedlagd (sedan 1948) men 
man tar sej lätt ditut med 
buss från Malmö . 

"Lund 
sett från vänster 
87" utkommer trots allt , som 
vi tidigare har meddelat. Den 
fräscha redaktionen är sen 
länge aktiv och ser ut att få 
ihop en tjock och varierad 
årsbok. Men ytterligare bidrag 
och tips är välkomna. Manus 
ska v;u-a inne den l april så 
det är gott om tid, men kon
takta ändå snarast någon i re
daktionen, t ex Barbro & Jan 
Svensson, tel-f3 44 61. · 

Toscana 
vill många vandra i .att döma 
av det ovanligt stora antal 
anmälningar och förfrågningar 
som nått vpk:s vandringssek
tion (t el 13 58 99). Både den 
åldersmässiga (ett halvdussin 
barn) och den politiska spänn
vidden tycks bli stor. Det är 
nu definitivt att vandringen 
blir under de två första som
marlovsveckorna, d v s mellan 
pingst och midsommar. Själva 

resan med tåg och båt beräk
nas kosta l 600 kr för vuxen , 
och sen får man räkna med 
minst en hundralapp per dag i 
övriga utgifter. 

Palnieåm.innelsen 
på lördag uppmanar vi alla att 
uppmärksamma. Freden är en 
stor sak att demonstrera för, 
och man kan ju passa på att 
- tyst - protestera mot den 
socialdemokratiska regering
och pressens skandalösa pas

sivitet inför de vapensmugg
lingsskandaler som nu avslöjas 
på löpande band. Kl 16 är det 
möte i stadshallen och 18.15 
samlas demonstrationståget 
på Stortorget. Kl 19 börjar i 
domkyrkans krypta minnes
gudstjänsten där bl'a Lunds 
Kommunistiska Blåsorkester 
medverkar. 

8 mars 
internationella kvinnodagen, 
firas naturligtvis även i år. 
Söndagen den 8 mars, alltså , 
kl 18, blir det på stadsbib
liotekets hörsal en tillställning 
där det internationella per
spektivet dominerar. Eliza
beth Mbuende talar om kvin
nornas roll i kampen för ett 
fritt Namibia och Sydafrika, 
och Karin Lentz talar om Ni
caragua, nyss hemkommen 
därifrån. Kabunda Kayongo 
från Z am bia leder afrikansk 
allsång och alldans. Dessutom 
blir det . teater, kaffe , lotteri 
och bakbord. 

Med utsikt över Kung 
Oscars bro 

När vinden milt 
ruskar träden 
på Iv(;)rs Lees parkering 

dansar flingorna 
den sista biten 
ned till sina tilltrampade 

kamrater. 
Karl Witting 

Kung Oskars bro stavas så, enfigt 
fullmäktigebeslut från 1926, men 
poeter får stava hur de vill. 

Red 



Små klasser mm 
Inför vpks kongress i maj är 
aktiviteten i vpk Lund ganska 
intensiv och så har det varit 
sedan i höstas, då förslaget till 
nytt partiprogram presentera
des. Från Lunds horisont gäl
ler det att försvara mycket av 
de nya tankegångar som pro
gramkommissionen lagt fram, 
men som inte till alla delar 
fått . partistyrelsens stöd. Mo
tioner till kongressen om 
olika delar av partiprogram
met är därför på väg och 
kommer att presenteras i VB 
efterhand. 

I frågor som inte berör 
partiprogrammet har vpk 
Lund ställt sig bakom nio mo
tioner som redan lämnats in. 
De handlar bl a om stadge
frågor, om att stöoja det 
eritreanska folkets rätt till 
självbestämmande, om en ny 
naturvårdspolitik, om privat
bilismens skadeverkningar 
och behovet att satsa på kol
lektivtrafik i stället för Sean 
Link. En motion tar upp be
hovet av nya arbetsformer i 
politiken som ger kvinnor 
större möjligheter att delta, 
och en motion handlar om 
hur skolan kan förbättras . 

Skolan är Sveriges största 
arbetsplats. Den har liksom 
andra delar av den offentliga 
sektorn fått lida av nedskär
ningar. Staten har vältrat över 
kostnader på kommunerna, 
som sett sig tvingade att spara 
- fattiga kommuner mer än 
rika. I ett sådant läge , då 
lärarna i de allt större klasser
na får allt mindre tid för varje 
elev, blir det i regel barnen 
från arbetarklassen som drab
bas hårdast . Samtidigt friställs 
en mängd lärare, som tvingas 
leva på arbetslöshetsunder
stöd. 

Ett mycket bättre sätt för 
staten att använda dessa peng
ar vore at t minska klassernas 
storlek. Det är ett krav som 
brukar framföras från borger~ 
ligt håll, och något som alla 
lärare och elever föredrar 
framför stora klasser. Ett vik
tigt skäl är att arbetsmiljön 
förbättras radikalt, liksom 
sannolikt undervisningens 
kvalitet, särskilt för de elever 
som behöver extra stöd. 

Vpk Lund föreslår nu i 
motionen till kongressen att 
vpk ska driva kravet att antal
et elever per klass i grundsko
lan inte ska vara högre än 25 . 

Dyr· miljöplan 
Nu har den äntligen kommit. 
Efter lång väntan och många 
påtryckningar presen te ra de 
man i veckan remissupplagan 
av det som skall bli Lunds 
Miljövårdsprogram. Först 
skall materialet ut på en re
missrunda, där det är 
meningen att inte bara poli
tiker, tjänstemän och orga
nisationer skall yttra sig. Den 
s.k. allmänheten får också 
komma in med synpunkter 
och kompletteringar. 

Vi återkommer med utför
liga kommentarer och presen
terar dessutom kontinuerligt 
synpunkter under våren. Här 
nöjer vi oss med några spridda 
kommentarer från ett samtal, 
som vi hade med Karin . 
Svensson Smith, vpk-are i 
miljö-· och hälsoskyddsnämn
den. 

- Det är värdefullt med 
det breda remissförfarandet , 
men det är en sak som inte 
kommit fram vid presenta
tionen . Remissen bygger på 
en motion från VPK om 
rådslag om miljön, säger 
Karin. 

Sedan är det faktiskt o
nödigt att,. som man har 
gjort, låta en konsult, VVB, 
arbeta fram planen. Kommu
nens egna tjänstemän har 
faktiskt den kompetens som 
krävs för att själv göra jobbet . 
Det är nog de som kan lära 
VVB ett och annat om miljön 
och inte tvärtom. 
Trafiken med buller och 

avgaser redovisas som ett av 
de verkligt stora miljöprob
lemen. Tyvärr stöder mån sig 
här i myck~t liten utsträck
ning på egentliga mätningar. 
Det rör sig i stället ofta om 
beräkningar efter en teoretisk 
modell. Ko.rt sagt en skriv
bordsprodukt. Det avsnittet 
hade vunnit i styrka om VVB 
använt en del av de pengar 
man fick för att göra rappor
ten till verkliga mätningar. 
Det finns ganska enkel laser
teknik som man kan an
vända t.ex. vid daghem. 

L'andskronas miljövårds-
program har i mån~t och 
mycket varit en förebild för 
arbetet här i Lund, säger 
Karin. Det är emellertid en 
sak som gör Landskrona
undersökningen så in"tressant 
som- saknas j_Lund. Där hade 

man samkört miljödata med 
sju kdomsstatistik från lands
tinget och kunde på så sätt 
visa på intressanta samband 
mellan luftföroreningar och 
vissa sjukdomssymtom. 
J ag tror att det ganska lätt 
skulle gå att göra samma 
sak i Lund och då kunde 
man ju specialstudera Norra 
Fäladen och Klostergården, 
med avseende på luftvägs
symtom. 

Det är en sak till som 
irriterar mig och det är att 
man tar 25 kr för progra
met. Det kunde gott ha varit 
gratis, avslutar Karin Svens
son Smith vår samtal. 

Enögt 
radioprogram , 

- Inte ett hus till på åker
mark. 

- Bygg gärna på Sankt 
Hans backar. 

- Bygg i "byarna" utanför 
Lunds tätort. 

Dessa extrema åsikter 
framfördes av Karin Svensson 
Smith i vpks sändningar i Ra
dio Solidaritet i måndags. Där 
fick hon stå oemotsagd. Att 
miljöaktivisterna inom vpk 
Lund värnar om åkermarken 
och har ett brett stöd i det 
vittnar beslutet om att vpk 
skall motsätta sig utbyggna
den av Värpinge, men där
ifrån till att förespråka be
byggande av stadens parker 
och en ökning av pendlingen 
från byarna för att bevara all 
åkermark är steget långt . 

Miljöfrågorna är för många 
av oss i vp k mycket mera än 
åkermarken. Till stadens mil
jökamp hör att värna om par
kerna. Just i Lund där stadens 
invånare än instängda i jord
brukslandskapet, utan någon 
naturmark i direkt anslutning 
till staden, är det viktigt att 
det finns parker av olika stor
lek, karaktär och innehåll . 

Det är också en miljöfråga 
att ha nära till sin arbetsplats 
och slippa ta timmar av varje 
dag till resor. Den viktigaste 
miljöfrågan är nämligen att 
minska biltrafiken. Det gör 
man •inte genom att bygga 
villabyar som aldrig kan för
ses med riktigt goda kommu
nikatio ner till rimlig kostnad. 

Vpks radioprogram är an
nars ofta ambitiöst gjorda, 
och det skulle vara trevligt 
om de hade fler lyssnare . Ett 
sätt att nå fler vore at t sända 
varje vecka. Då skulle det 
kunna bli lite rutin i lyssnar
vanorna. Då skulle också öns
kan om mer rättvis redovis
ning av partiets politik mins
ka till förrnån för en kontinu
erlig debatt . 

Örat 

Hur;··. ser ... det ut i landet i övrigt? 
Icke alltid betyder samhällets naliseringar utan snarare till- pedagogtjänst övergår till 

kommer verksamhet genom ny verksamhet. 
datorisering en välsignelse för tillgång till nya databaser. När l. O timJ?ars invandrarbib-
den mänskliga kulturen. anslagen till biblioteket inte hotekane plockas bort. 
lbJand uppstår uppenbara in- ökar leder det till att annan Det kunde ha blivit början 
tressekonflikter mellan skär- verksamhet måste · läggas ner på en viktig kontinuerlig 
rnamas värld . och gammal eller nedskäras. verksamhet. 
verksamhet. Några definitiva beslut har inga ersättare vid sjukdom . 
Ett exempel är Lunds stads- ännu inte tagits, men detta arbetsplatsutlåning upphör 
bibliotek som förra året gick kan möjligen hända: eller skärs ner om inte före-
en miljon back på grund av - minskat öppethållande på tagen lämnar bidrag. 

------------11 utgifter för teknik och kost- huvudbibliotek och filialer Ändå är det så att Lunds 
nader i samband med ut bild- under sommaren. kommunalpolitiker är ovanligt Ett tips 

Det sägs att kommunen har 
gott om pengar igen. Då kan 
man ju alltid handla med op
tioner. Med lite tur går det. 
Som i Stockholm! 

ning av personal. En gång i 200 000 i minskade bo kan- generösa och tillåter ett ganska 
tiden gavs ett extra bidrag till slag (kännbart eftersom in- kraftigt underskott . Man stäl-
bibliotekets datorisering, men flationen redan urholkat ler sig då tvenne frågor: H.':lr 
det är sedan länge uppslukat. bokanslaget) ser· det ut i landet i övrigt? Ar 

Tyvärr tycks inte data på fritidspedagogtjänst tillsät- ny teknik värd det priset? 
bibliotek leda till vettiga ra tio- tes ej. En annan fritids- FH 



En·, kvart om dagen 
Giv mig en kvart varje dag 

och jag skall förvandla dig, ut
lovade Arne Tammer förr i 
annonser för kraftsport per 
korrespondens. Vi säger det
samma, det räcker med en 
kvart om dagen, börjar du 
spela ett blåsinstrument i bör
jan av mars kan du vara med 
och spela åtminstone Bandie
ra Rossa · på första maj. 

Vi vänder oss den här 
gången till dig som har haft 
viss kontakt med musikut
övande tidigare. Du har kan
ske spelat piano som barn, 
stapplat med en klarinett i en 
kommunal musikskola, fum
lat med en trumpet i 17-
årsåldern elle;· kämpat med en 
flöjt på en ABF-kurs. Då vet 
du att det är fruktansvärt 
roligt, ja nästan livsnödvän
digt att själv frambringa mu
sik och inte bara höra på and
ra som gör det. Däremot kan 
det bli . lite ensamt, vad som 
behövs är stöd och gemen
skap. 

Vad vi förslår är att du 
ringer till någon av oss (Sten 
144457, Kristina 1130 86, 
Margit 13 5899) och anmäler 
ditt eventuella intresse. Vi 
kommer då att fixa fram 
noter till ett halvdussin lätta 

och trevliga förstamajlåtar 
och, om du inte har eget in
strument, föreslå ett lämpligt 
sådant. Sen sätter du igång 
hemma, en kvart om dagen. 
En gång i veckan (troligen 
söndagar vid sextiden) kom
mer du till en särskild ny
börjarrepetition, där du till
sammans med andra nybörja
re går igenom låtarna sakta, 
ton för ton. l slutet av april 
är du fullärd, och skulle du 
inte vara det så är det inte 
hela världen - det märks än
då inte i den stora förstamaj 
orkestern. Har du fått blodad 
tand är du sen välkommen till 
Blåsorkesterns vanliga repeti
tioner för att spela intressan
tare saker än de hurtiga mar
scherna. 

Blåsorkestern ifråga är 
Lunds Kommunistiska Blås
orkester, tolv år gammal men 
ständigt ung. Det kanske inte 
framgår av namnet , men or
kestern är faktiskt partipoli
tiskt oberoende och vill vara 
en allmän resurs för vänstern i 
Lund. Vi spelar ofta på vpk
arrangemang och får ett (yt
terst måttligt) ekonomiskt 
stöd från vpk Lund, men vi 
har högt i tak, politiskt och 
musikaliskt. Gillar du den 

svenska arbetarrörelsens mu
siktraditioner, kombinerat 
med lite tyskt tjugo- trettio
tal (Brecht/Weill/Eisler) och 
om du sen kan tänka dit latin
amerikansk och afrikansk mu
sik från den antiimperialisti
ska kampen och enstaka stor
bandsarrangemang - då har 
du kommit rätt. Man lever 
bara en gång: grip tillfället -
du kommer inte att ångra dig! 

StenH 

Tycker ni att teckningarna 
verkar bekanta? Alldeles rik
tigt, de är gjorda av Cecilia 
Torudd som ritar den nya 
serien "Ensamma mamman" 
i DN. Cecilia är nämligen ock
så flö jtist i Vpks Blåsorkester 
i Stockholm, och vi har lånat 
bilderna från deras broschyr. 

f)! ;-l 

--'~( ....... !!r"~ 

Från det 
kommunala 

Allt för publiciteten 
Efter att ha genomdrivit 
en hel rad försämringar för 
äldre och handikappade, har 
folkpartiet känt behov av att 
bättra på sitt rykte. För att 
framstå som handikappvänligt 
föreslog folkpartiet att priva
ta företag skall få ta över 
delar av den kommunala 
hemvården. Förslaget fick 
mycket publicitet . Det var 
emellertid inget konkret utan 
bara en ide och socialförvalt
ningen spolade det. 

Då ändrade folkpartiet sitt · 
förslag till att kommunen 
skulle starta en försöksverk 
samhet med "independent 
living". Även det förslaget 
fick stort utrymme i pressen . 
"Independent living" innebär 
att vårdtagaren själv ansvarar 
för hemvården genom att an
ställa en hemvårdare . Man 
skall på samma gång vara ar
betsgivare, arbetsledare och 
vårdtagare."Independent liv
ing" är en ny giv inom äld
re- och handikappomsorgen 
som en kort tid funnits på 
försök i Stockholln. Där är 
det ännu inte utvärderat men 
det står klart att det in te är 
pro bierofritt. 

Utan att invänta erfaren
heterna från Stockholm och 
utan att ta reda på om det 
finns någotintresse för detta i 
Lund ville folkpartiet starta 
försöksverksamhet. Även det
ta spolades. Av motionen blir 
det ingenting, men man har 
fått en hel del publicitet 
- och det var väl det som var 
viktigast. 

Krig mot byggleken . 
Fritidsnämndens ordförande 
Benny Jönsson (m) har inte 
gett upp sina försök att mins
ka verksamheten på bygglekar 
och fritidsgårdar. striden står 
nu om 65 000 kr. Kommun
fullmäktige har beslutat att 
det in te skall sparas på 
bygglekamas djurhållning. 
Ben ny J önsson försöker dra 
in pengama i alla fall genom 
att ändra personalens arbets
tider. Hans vapen är att 
personalen formellt sett arbe
tar avtalsstridigt . Vid fritids
nämndens senaste samman
träde presenterades ett för
slag till nya arbetstider. Detta 
skickades tillbaka till förvalt
ningen av en märkbart irrite
rad Benny Jönsson. Huns 
motivering var att förslaget 
"inte uppfyllde intentioner
na". Vilka intentioner sudes 
inte rent ut. .Förslaget fö ljde 
avtalet till punkt och pricka. 
men innebar inte den efter
traktade besparingen. 
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- Kan ej godta vpks 
Värpingelinje l 

Anders Löfqvist har läm
nat sitt uppdrag som vpks 
suppleant i byggnadsnämn
den. Orsaken är framförallt 
grundläggande oenighet med 
vpk-årsmötets beslut nyligen 
att gå emot all nybebyggelse 
"väster om Väster" , men hans 
steg påverkas även av vpk
linjen i ett par andra frågor . 

- J a, inte är det riktigt 
att jag företräder vpk när jag 
tycker så annorlunda i en 
central stadsbyggnadsfråga, 
säger Anders Löfqvist. Klart 
är att vi har en allvarlig bo
stadsbrist i Lund, och lika 
klart att Värpinge är det ut
byggnadsområde som ligger 
bäst till. 

- Medlemsmajoriteten vär
nar ju om den goda jorden? 

- Det . argumentet är ab
surt i ett läge där regeringen 
och LRF diskuterar massiv 
skogsodling på åkermark för 
att bli av med jordbrukets 
produktionsöverskott. Om att 
all befintlig återmark behövs 
när konstgödsling och be
sprutning upphör? J ag är inte 
så insatt i de kalkylerna men 
de marginella arealer som är 
aktuella kan inte göra till 
eller från. 

- Det finns ju de som me
nar att vpk sviker miljö
opinionen om man accepterar 
Värpinge? 

- Annars sviker vi ju de 
bostadslösa ungdomarna! 
Eller åtminstone sunda för
nuftet. Det går helt enkelt 
inte ihop att vi kräver fler bo
städer men vägrar att anvisa 
tillräcklig mark. Vad vi tak
tiskt vinner eller förlorar mest 
på vet jag inte och tycker inte 
är väsentligt. 

- Själv är du relativ vete -

ran och kom med i vpk redan 
på sextitalet medan nagra-av 
de ledande Värpingemotstån 
darna är yngre. Tror du det 
finns en generationsmotsätt
ning i den här frågan? 

- Nej. Själv ställer jag upp 
på vpks allmänna miljö-, ener
gi- och trafikpolitik. 

- Det har talats om andra 
frågor där du har en avvikan
de uppfattning? 

- Jag har nog inte varit en 
lika ihärdig rivningsmotstån
dare som vissa andra i partiet. 
Det har inte gällt några stora 
meningsskiljaktigheter, men 
det har ju alltid varit så att i 
en levande stad måste vissa 
hus försvinna och ersättas . 
Och så har jag haft min egen 
åsikt i den aktuella frågan om 
elcentralens förlängning. 

- Du vill ha den i gamla el
verket? 

- Ja , det är naturligt att 
det huset används för sitt ur
sprungliga ändamål. 

- Har du någon allmän 
kommentar till byggnads
nämnden och dess roll? 

- stadsplanerna med sin 
angivning av funktion, hus
höjd och annat är trubbiga in
strument att styra stadsbyg
gandet med: I översiktsfrågor
na har det varit ansatser till 
in tressanta principdiskussio
ner men knappast mer. 

Politiskt känns det bra att 
så få av de borgerliga leda
möterna ställer upp på en ex
trem avregleringslinje. Regle
ring behövs om inte stan ska 
se ut som en djungel. Och det 
är trist att socialdemokrater
na i byggnadsnämnden har 
fyra ledamöter men bara en 
röst, nämligen Birger Rehn. 

Gr , 

Nya alternativ i Värpinge 

I vpk-Lund har det under en 
tid rasat en debatt kring frå
gan om man bör bygga bo
städer mellan Väster och Vär
pinge med tanke på att här 
finns god bondejord. Man 
skulle kunna sammanfatta 
problemet sålunda : MAT EL
LER BOSTÄDER? 

Emellertid har det under 

veckan tillkommit två ytter
ligare alternativ med anledning 
av nya ställningstaganden från 
LRF. Bödernas organisation 
vill nämligen plantera skog på 
en tredjedel av Skånes åker
fält, varvid de önskar ett sti
mulansbidrag på 5 000 kr per 
hektar från starten. Vidare 
vill de ha som o bligatorium 
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Karin Blom 
Uardavägen D:85 
223 71 Lund 

. Djup respekt 
· En vänlig person har sänt mig 
ett par nummer av Vecko-

. bladet med recension av Lilla, 
söta kusin · samt en insändare 
om Flädie kyrka. Det glädjer 
mig att min roman ökat 
intresset för denna kyrka, 
som jag älskar att betrakta 
och rita av ur olika synvinklar 

Små 
.. detaljer 

Små detaljer i stadsplanering
en betyder ofta mycket för 
trivseln. Det är exempelvis 
mycket trevligt att kunna ta 
en genväg, och omvänt nästan 
outhärdligt att behöva gå 
längre omvägar, för att någon 
nitisk makthavare satt upp ett 
fysiskt hinder. 

Innan Kung Oscars bro 
byggdes fanns det på norra 
sidan en ttappa som ledde ner 
till koloniområdet och som 
kunde användas som en trygg 
genväg för barnen som skulle 
till Lerbäcksskolan (Förr när 
Lunds Norra tränade här 
nyttjades den också för inter
vallträning). Nu är den borta . 

På andra sidan finns trappan 
kvar men den är dåligt under
hållen och det går ett plåt
räcke framför nergången som 
gör att det är svårt att upp
täcka genvägen. 

Det är de små, små detal
jerna som gör det ... 

(Innan nya Kung Oscars bro 
byggdes, sätts amn!) 

Jävla klantar som inte kan stava 
till Oskar! 

Korrläsaren 

att l O procent av fälten läggs 
i träda. 

Man kan alltså även nu 
tänka sig en granskog runt 
Värpinge eller en ogräsåker, 
dit miljöpartister kan gå för 
att plocka maskrosor. Gran
skogen förstör väl det öppna 
landskapet och jorden med 
för den delen, men å andra 
sidan kan lundabon vid lule
tid, i skydd av mörkret, smyga 
sig ut och hugga ett julträd 
utan att använda bil. 

Mjau 

utifrån slätten. Om lokputsa
ren i Gammelipark kan jag 
berätta att jag har uppgiften 
från en person på platsen. När 
jag gjorde research för boken 
åkte jag givetvis till alla platser 
som omnämns och kollade . 
Naturligtvis kan den person 
jag pratade med i GammeJ
mark haft fel men det tror jag 
inte - så historiker jag är har 
jag djup respekt för muntlig 
tradition. När det inte är 
partsinlagor brukar det män
niskor berättar om sin · hem
trakt vara riktigt. 

Jean Bolinder 

p-~ .. 
l AN<sLAGET' j 

l kollektivet Glädjen blir ett stort 
vacker hörnrum ledigt i juli och ev 
även ett mindre rum. Fyra vuxna 
och två mindre barn finnes. Kyr
kogatan 17, tel129098. 

VPK IF. Lö 28.2 träning på Ler
bäcksskolan kl16-18. 
BLASORKESTERN. Lö 28.2 kl 
18 .15 samling vid domkyrkan för 
Palmespelning, nr 27, 28, 45:1, 
60 :3, 67:3, 95, 155, Jag vill tacka 
livet. En sång om frihet plus trä
nummer. En stilla öl efteråt. Sö 
1.3 k l 18.45 (obs tiden!) rep på 
Palaestra: Latinamerikaprogram. 
VPK SKA NE. Lö 28.2 konferens
ombud till Malmö med pågatåg 
kl8.08. 

---~ 
Ofl'VTUlitrtlak 
ommunalpofltlk 
- - --- -- ----· 

Kompol har möte 2.3 kl 19.30 
på vp k-lokalen. David Edgerton 
inleder' 21.15 om utformningen 
av nya bostadsområden. 

rcm-ADET J 
Detta nummer gjordes av Lars 
Nilsson, Rolf Nilsson och Gunnar 
Sand in. 

Kontaktredaktör för nästa num
mer Finn Hagberg, tel 129098. 
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