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K varterct Galtett ocl1 
gftrdartta i it111erstatl 
Föräldrar som har sina barn i 
Vårfruskolan har länge fört 
en ihärdig kamp för att skapa 
en vettig miljö kring skolan. 
i>et har framför allt gällt att 
komma åt busstrafiken i kvar
teret Galten, som rent fysiskt 
hotat barnens liv och hälsa 
Det senaste törslaget att bygga. 
in bussarna i något slags fult 
terminalhotell har ingalunda 
lugnat föräldrarna. Tvärtom. 
Vad det ytterst gäller är j u 
barnens miljö i innerstaden kontra 
den motordrivna trafikens intres
sen, särskilt affärsmännen som vill 
ha in bilburna konsumenter till 
innerstaden. 

Ett tag såg det ut som om in
nerstaden skulle avfolkas på boen
de och i stället kontoriseringen 
accelerera. Men den trenden har 
kommit av sig och nu fylls inner
staden igen med småttingar. Men 

var ska -de leka? Miljöerna runt 
bostadshusen är ofta förstörda av 
biltrafiken och gårdarna ofta as
falterade för att bilarna ska kunna 
parkera. 

Ett skrämmande exempel är 
gården innanför cafe Lundagård . 
Här har fastighetsaktiebolaget 
Hufvudstaden asfalterat varenda 
tum av vad som en gång var en 
synnerligen charmfull gård, där 
barnen kunnat leka under trygga 
förhållanden . De har lyckats pres· 
sa in ett fyrtiotal bilar, vilka nu 
kör ut och in genom valvet mot 
Lilla Gråbrödersgatan. Att vara 
gående utmed den gatans norra 
sida är inte riskfritt! 

Vårfruföräldrarnas kamp om 
kvarteret Galten borde kunna 
generaliseras till att gälla staden 
i sin helhet . Det är bara det att 
alla föräldrar inte är lika aktiva 
och att marknadskrafterna är lika 
starka som hundra elefanter . 

MeDonaids barnklubb 
Vi ger mer - så lyder MeDonaids 
slogan. Nu inbjuder man barn un
der 11 år att bli medlemmar i 
hamburgerrestaurangens födelse
dagsklubb. Barn som nappar på 
inbjudan f'ar ett medlemsblad var
je månad. När de fyller år kan de 
gå till restaurangen och få en 
Sundae i present. Medierrisbladet 
innehåller pyssel ·och knåp samt 
inbjudan till aktiviteter i restau
rangen. 

I medlemsbladet för mars får 
barnen lösa en rebus där det rätta 
svaret är Ronald McDonald - den 
som inte klarar rebusen kan kika 
på sista ·sidan . Barnen f'ar fårgläg
~a en bild av Ronald och en annan 
tigur som kallas French Fry. Det 
finns vidare en labyrint där bar
nen ska ta reda på om Ronald 
letar efter sin ·vän Hamburgler 
eller French Fry - rätt svar är 
Hamburgler. I en annan uppgift 

forts på sid 2, 

U tlg~lottlsvåldet i Ltttld 
Skolkansliet i Lund ska dra 
igång en kampanj mot ung
domsvåldet_ För den skull har 
man visat upp Staffan Hilde
brants film "Stockholmsnatt" 
för kommunala tjänstemän, 
som på ett eller annat sätt har 
med barn och unga att göra. 
Filmen är kass på många sätt, men 
kan nog ändå väcka debatt. Här 
förekommer den typ av våld som, 
att döma av aktörernas utseende , 
tycks bero på att invandrarbarn 
tränar sig i j apanska kampsporter. · 
I verkligheten betyder väl droger, 
dåliga hemförhållanden och miss
lyckande i skolan betydligt mer. 
De fagra ynglingarna i filmen , som 
lär ha uppfört sig illa även till var
dags, talar en sorts östermalmska, 
vilket gör en vaken betrakatre en 
smula misstänksam. Men okey, 
även "fint" folk har ohyvlade 
ungar. 

Alla vuxna som såg filmen 
tyckte att ungdomsvåldet var 
något förfärligt. Men vad å! Bofors
direktörerna ägnar sig åt vapenför
säljning i smyg till krigförande 
länder. H\lr många tusen män
niskor har Bofors kanoner och 
robotar lemlästat medan Penser 
håvar in pengarna och svenska 
ungdomar drömer om att bli som 
han (Penser lär för övrigt ha ~agt 

grunden till sin förmögenhet 
genom pokerspel i Lund)? 

Och vad är det varje ny gene
ration män lär sig i lumpen om 
inte dödandets ädla konst. Inom 
idrotten får småbarn tidigt lära sig 
av vuxna tränare att tackla hårt 
för att laget ska ha en chans att 
vinna. 

På gatorna förekommer allt 
det våld som bilarna ger upphov 
till. Nyligen dog en ung lärare på 
Norra Fäladens högstadieskola ·i 
en trafikolycka. Det våld som 
kommer inför tingsrätterna har 
utövats av vuxna män i hemmen, 
i samband med fylla eller som tra
fikbrott. 

Även om ungdomsvåldet är 
värt att diskutera seriöst måste 
det ses i sitt sammanhang och där
vid är det att betrakta som ringa 
jämfört med allt annat våld i sam
hället. 

Viktigare är kanske ändå att ta 
upp de handlingar som samlas 
under begreppet "mobbing" för 
här kommer man också in på det 
psykiska våldet och överklassens 

·våld. Det kan inte vara en till
fällighet att det nästan alltid är 
arbetarklassens barn som klarar 
sig dåligt i skolan och att det är 
arbetarklassens ungdomar som 
hamnar inför domstolarna. 

FH 

Ve111 iir skolall 
till för'! 
Södra Sandby-elevernas kamp för 
att fl behålla en studierektor de 
har fårtroende får, visar • tydligt 
hur lite elever· har att säga till om 
på sin ·arbetsplats. Många beslut
som idag fattas. av rektorer och 
lärare hade med fördel kunnat 
överlåtas direkt till eleverna. Trä
ning i ansvarstagande, delaktighet 
och demokrati borde vara en av 
skolans viktigaste 'UIJpcifter. Idag 
är skolan i stillet i :illtTör stor ut
sträckning en lektion i "monar
ki" -rektorvälde, i skendemokrati 
i form av befogenhetslösa elevråd , 
samt i . rättsosäkerhet och god
tycke vid betygssät-tningen. 

Ofta, ofta ~toppas elevernas 
initiativrikedom och vilja avstoek
konservativa . rektorer och lärare. 
Ett aktuellt hårresande exempel 
är hur en mycket gammal gymna-

sieskolas rektor stoppade "Opera
tion dagsverke". 

Dagens skola har många nega- · 
riva drag, i form av vandalism; 
skolk, mobbing och många gånger 

• bristande studiemotivation. 
Vi menar att om man låter ele

verna få inflytande och bestäm, 
mande över det som angår dem, så 
leder detta .till .ökad motivation 
för skolarbet et och till ett verkligt 
ansvarskännande för själva skolan. 

SSU-Mellersta Kretsen ·kräver : 
- Elevinflytande över tillsätt

ning av lärare och rektorer. 
- Eleverna skall själva be

stämma om man vill vara med i 
solidaritetsarbete. 

- Elevinflytande över skolmil
jön. Det är eleverna som skall 
bestämma var skåpet skall stå .. 

SSU-Mellersta Kretsen· 



Vapensmugglingsaffären 

V~r;~, självpåtagna nonner om 
·att allt i" VB ska ha lokal an
'knytning har länge hindrat 
oss från att kommentera va
pensmugglingsaffären. De 
anknytningar som har funnits 
har varit avlägsna: en kär vä
ninna till oss som på sex.tiota
let fick gå och ta ett studielån 
för att täcka sin ·makes poker
skulder till Erik Penser; Bo
fors ·huvudägare. Eller ett 
märkligt möte en söndagsför
middag i fjor uppe på Norra 
Fäladen: den rödbrusige Claes
Ulrik Winberg ännu ej flyktad 
till Florid a. · 

Men i och med avslöjande
na om den skånska åkaren, ni 
vet han som for till Stock
holm för att tala med Kjell
Olof Feldt, så tappar vi aJla 
hämningar. Åkaren lär bo på 
"en ensligt belägen gård i 
Eslövstrak ten", bara en sån· 
sak·. 

Då vill vi alltså säga att det 
närmast är löjligt med den 
hycklande indignation som 
nu visas· på vissa· håll. Envar 

. med elementär insikt om det 
svenska samhällets karaktär -
såd•an insikt uppnås lätt ge. 
nom att bläddra genom en 
marxistisk •grundkurs och sen 
läsa ·tidningarna · några · år -

,vet ju hur utomordentligt 
välintegrerad den svenska 
storindustrin är mecf ämbets
männen och officerarna, och 
efterhand också med de soci
aldemokratiska samhällsför
valtama. Skulle man sak·na så- · 
"dana insikter hade det ju 
annars räckt väl med att iakt
ta med .vilken glädje och iver 
regeringsmakt och polis varit 
beredd att ta del av Svenska 
Freds uppguter. 

Till det · mest 'Plågsamma 
hör de lokala reaktion1tna i 
Karlskoga. Det visar· ett upp
köpt och korrumperat fack 
och den patetiska synen av 

. lJ!betare som är så lojala med 
SJ.tt företag att de döljer lag
~rott och hyllar förbrytarna. 

. An lever den gamla bruks
andan. 

Inga ljuspunkter? Jodå, vi 
har ett bra . exempel på sam- : 
hällsansvar och civilkurage, 
~!_lgvar Bratt - Boforsingen
JOren som talade. sanning. 
Och kanske ska man ändå 
inte helt ge upp tron på den 
hederlige och ·oberoende äm- ' 
betsmannen, · det verkar ju 
finnas en och annan åklagare 
som gör sitt jobb. 

Nu tar arbetet för . brofritt öre
sund fart på allvar! \ 

Det blir effekten av att Mot
länken flyttar . :sitt· rikskansli till 
Skåne meddelar Bill Jakobsson; 
sekreterare i · den nyvalda styr
gruppen. Beslutet togs. på Motlän- · 
kens nyligen timade ·· årsmöte i 
Hälsningeborg och i helgen be
stämde sig styrgruppen för att pla
cera kanslit i Malmö. • 

"Det är i Malmö som politi
~er och ~öretagsledare hardast 
Sltter . fast r det förlegade ex p an
sions.tänkandet från 50- och 60-
talen" fortsätter .. Bill. ''Därför 
är det viktigt att förlägga tyngd
punkten av verksamheten hit utan 
att for den skull glömma bort öv-

forts från sid 1 • 

ska· barnen kasta om bokstäver i 
obegripliga ord. Den som kl~ar 
uppgiften - eller kikar på sista 
sidan - får veta att Major 
McCheeses favoritmåltid består av 
Big Mae, Coca Cola, Sundae, 
Shake och Pommes Frites. 

Det är trevliga och utvecklan
de uppgifter MeDonaids ger bar
nen . Men de ger mer. Medlem
marna inbjuds också till aktivite
ter i restaurangen: stora lekdagen, 
filmvisning, tipsrundor, isvett m fl 
trevliga och oförargliga aktivite
ter som ger barnen möjlighet att 
vänja sig · vid restaurangmiljön. 
Och vem vet - de kanske träffar 
Ronald, French Fry, Major Mc
Cheese och de andra vännerna. 

MeDonaids initiativ har fram
tiden för sig. · Det ligger åtminsto

. ne i li:nje med borgerlig kommu
nalpolitik. Varför ska kommunen 
engagera sig .j barnens fritid när 
den kan skötas av privata intrs-

' s.enter? Det blir dessutom kost
nadsfritt för kommunen - ett 
slags sponsrad barnkultur. Nu 
gäller det för video.uthyrare, lek
s.aksaffarer och andra intressenter 
att haka på. Då blir det fri kon
kurrens; marknaden f'ar styra och 
borgarana slipper bekymra sig om 
fritidshem samlad skoldag och det 
andra kommunaii.'Tå ioxet. 

Lagom bro - numera Jjven . 

riga delar i de europeiska ·storföre
tagarnas. srnogdisiga- Scandinavian 
Link-drömmar''. 

. ~otlänken _är en paraplyarga
rusatlon som bildats för att samla 
och manifestera: motståndet mot 
"Scahdinavian Link". Medlemmar 
i Motlänken är privatl?ersoner, 
miljöorganisationer, politiska •ung
domsförbund, fackföreningar, 
kristna .föreningar, jordbruksorga
nisationer, hembygdsföreningar 
m fl . 

Motlänken säger J A till . en 
utveckling av järnvägen och sjö-• 
fartens. transportmöjligheter, så 
att stora. delai av dagens vågtran
sporter ska • kunna ske·på ett mil
jövänligt . sätt·. .' ~Vi förordar en 

Poängen 

1~ångsidig regional utveckling och 
vill främja utvecklingen av ett re
sursbevarande samhälle". 

Därför kräver Motlänken att 
alla planer J?å "Scandinavian Link" 
med de mg~en~e delproje~~en 
som fast broforbmdelse över Ore
sund , motorväg Stora Höga-Udde
valla och andra motorv:ag" sproiekt 
helt s~gs. ' ~ ' 
För mer mformation . kontakta · 
Bill Jakobsson· 046-18&996 

·Sigvai-d Svehsson• 046-llO'H6 

tned ntotionen · 
I Veckobladets referat :a~ VPK
Lunds möte . om motioner till 
partikongressen framgick det att 
vår motion där vi krävde att par
tiet tog miljöns parti när det kom 
i konflikt med andra frågor som 
standardförbättring eller regional
politik inte vann mötets gillande. 

Partiets senaste agerande illu
strerar poängen med motionen. 
Inför valet 1986 lovade . partiet 
Svenska Naturskyddsföreningen 
(SNF) att verka för att det s k 
5 §3-bidraget avskaffades (bidraget 
ges för att förmå skogsägare att 
hugga ner lågproducerande skog 
(läs hagmarker och lövskog) och 
ersätta den med högproducerande 
skog (läs granskog)). När partiet 
insåg att några arbetstillfällen i 
Norrland skulle kunna gå förlo
rade (vilket kan ifrågasättas) över
gav man helt sonika kravet och 
gjorde upp med socialdemokrater
na om att behålla bidraget. Detta 
gjorde man trots att man lagt en 
egen motion i riksdagen om att 
avskaffa bidragen! 

Nu bll)v det visserligen en hård 
debatt i partiet och John Anders
son, som försvarar bidraget, tvinga
des att avgå från j ordbruksutskot
tct. Partiet upprepade sitt löfte 
till SNF och lade en ny motion. 
Men si, nu har man gjort upp med 
socialdemokraterna igen om att 
behålla bidraget och en andra 
gång svika sitt vallöfte. 

Här hade partiet att välj a på · 
att sätta milj ön eller regionalpoli
tiken främst. Det blev regional
politiken. VPK driver en konse
kvent miljöpolitik - tills den kol
liderar med partiets hjärtefrågor. 
På samma sätt är moderaterna 
miljömedvetna - tills det krockar 
med vinstkraven. Men inget parti 
sätter milj öfrägorna främst. Utom 
möj !igen miljöpartiet. 

Detta måste det bli ändring på. 
Det var poängen med motionen. 

Henrik Smith 
Karin Svensson Smith 



De11 gode arreJldator11 

Under rubriken "Frizoner och lä
planteringar" påtalade signaturen 
"Mjau" i VB 11 risken för det 
uppväxande släktet då lantbrukare · 
sprutar ägorna intill Fågelskolan 
på Väster. Mjau menar att allt 
dock blir bättre när (m), (fp) och 
(s) genomför sitt orimliga förslag 
till utbyggnad av området. 

Ifrågavarande mark ägs av 
Lunds kommun och arrenderas av 
Wessner på Värpingegården. Fast 
j ag ofta rör mig i dessa trakter 
har j ag aldrig observerat att 
denna mark besprutas, men om så 
är fallet bör man lämpligen motio
nera om förbud av besprutning på 
4oo.mmunägd mark. 

Noteras kan att nämnde Wess
ner faktiskt medverkade till att få 
bort ett anriat farligt utsläpp 
över Fågelskolans elever. Det 
gällde förslaget att dra Västra 
Ringen strax intill skolan och be
byggelsen vid Högbovägen. Alla 
som under årens lopp kämpat mot 
den onödiga vägen upplevde detta 
som en viktig delseger, men visste 
inte då att miljöfördärvarna (m) 
och (s) skulle enas om en vägdra~
ning väster om Värpinge efter pa
tryckning från landshövdingen. 

Dock har Västra Ringen-kam
panj en aldrig haft för avsikt att 
flytta vägen för att ge utrymme 
för bebyggelse utan i stället velat 

Dc11 goda stctde11 
När vpk i Lund ska diskutera 
bostadspolitik märks det att par
tiet befinner sig i en brytnings
punkt, något som motståndarna 
givetvis lagt märke till och därför 
gärna påpekar. Det är det väl
kända problemet att lunda-vpk 
gärna vill bygga många lägenheter, 
men samtidigt är obenägen att 
hänvisa mark, eftersom jordbruks
mark ska värnas och helst bör 
inga gamla hus rivas. 

Regionalpolitikst vill vpk att 
industrin ska spridas i Skåne 
så att folk ska kunna bo kvar i 
sina hemorter. Samtidigt vill man 
j u ge tak över huvudet åt alla 
dem som flyttar in till Lund på 
grund av att industrin gärna vill 
samarbeta med de välutbildade 
hjärnorna vid universitetet. 

Ska Lund upphöra att växa 
för att österlenborna ska kunna 
bo kvar i sin vackra bygd? Tyvärr · 
är nog verkligheten så grym att 
döma av framtidsutredningar och 
synbara trender, att om inte ens · 
Lund får växa, kommer befolk
ningen att samlas i stockholms
trakten, Göteborg och möjligen 
Malmö. 

Bostadspolitiken har varit ar
betarrörelsens skötebarn och det 

bör den nog också förbli. Mycket 
kan ifrågasättas men värdet av en 
god bostad kan aldrig betvivlas. 
Mot detta står intresset att värna 
·om de skånska storböndernas 
jordar och kemiindustrins målsätt
ning att döda alla och växter 
som inte är ätbara. Av någon 
dunkel anledning blandas goda
j ordenpolitiken samman med 
värnaomnaturenpolitiken. Inte 
minst tydligt är detta inom vpk, 
som tror sig bli allt grönare för 
varje år som går. 

Men hos många lever nog min
net kvar av släktingar som trälat 
på gods och slitit på magra torp. 
staden innebär en stor frihet 
för de arbetande. Här finns inte 
bara goda bostäder, ''rimliga" 
löner och väderskyddade arbets
platser utan även närhet. t~l 
skolor, sjukhus och kultunnstl
tutioner. 

Det är därför viktigt att staden 
får breda ut sig så att goda bostä
der och arbetsplatser kan varvas 
med parkytor, idrottsplaner och 
dylikt. Då gör man också naturen 
och sm åbönderna i skogsbygderna 
en tjänst genom att minska på 
intenshj ordbruket i Skåne. 

Finn Haftberg 

bevara Värpinges säregna bykarak
tär samt vårt enda näraliggande 
strövområde och fågelområde vid 
Höj eå. Hade inte socialdemokra
ter förenade med moderater och 
folkpartister velat bygga på Vär
pingeområdet tror jag inte heller 
att ' 'Mjau" hade reflekterat över 
det. VPK Lund har som alla vet 
intagit en riktig ståndpunkt i frå
gan och det skulle vara glädjande 
om "Mjau" kunde ansluta sig till 
den. 

Stig Nilsson 

Svar: Det kan inte Mjau. 
Mjau 

Om utvecklingen framöver får ske 
spanatant kommer åkerlyckorna 
i skogs- och mellanbygden att 
förbuskas eller planteras igen. Det 
öppna landskapet kommer att 
stängas för gott, och borta är som
marhagarna och det omväxlande 
landskapet . Samtidigt kommer ut
vecklingen i slättbygden att fort
sätta mot ett mer monotont 
j ordbrukslandskap med ökad på
verkan på omgivningen. 

Så skrev lantbrukskonsulent 
Arne Joelsson, Halmstad i SDS 
den 30/3 I987. 

Från det 
kommunala 

Lilla Teatern 
Varför drar omby~gnaden av Lilla 
Teaterns lokaler VId stortorget ut 
på tiden? Brister samordningsför
mågan hos de borgerliga politi
kerna, eller struntar de i Lilla Tea
terns framtid? F0r annars hade väl 
de personer som sitter BADE i 
skolstyrelse, · fullmäktige och 
fastighetsnämnd i tid kunnat tän
ka på att samordna skolförvalt
ningens önskan att fl hiss med 
Lilla Teaterna önskningar om en 
fungerande teaterlokal. Är det 
medveten utmattningstaktik eller 
rätt och slätt inkompetens från · 
de borgerligas· si~a t• . 
"trngaQmar och bostäder -
Sten Norin (s) talade på fullmäk
tigemötet förra torsdagen om att 
de inte villlyfta ut ungdomar sär
skilt när det gäller bostäder. Det 
Sten säger rimmar illa med (sJ
regeringens förslag om ungdoms
bostäder, där regeringen är beredd 
att muta hyresvärdar för att de. 
ska·ta emot ungdomar som hyres
gäster. -Menade Sten Norin att so
cialdemokraterna i Lund inte 
kommer att ställa. upp på (sJ-re
geringens förslag- till "särlösningar" 
får ungdomars boende? . 

Rör inte vår barnomsorg 
Barnomsorgen inför 90-talet -
vad händer? 
Ons 8.4 kl 19.00 på stadsbib
lioteket, studiecirkelrum 4. 
Medverkande: Chrid Nilsson 

Anna-Stina Löwen 
Lena Fällström 

Arr: SKV 
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l~iviti11gslto ta d. 
i el ro ttsltctll 
Tyvärr måste man konstatera 
att även folkrörelseägda före
tag som HSB, Riksbyggen och 
Folksam bedriver omdömes
lös byggpolitik. Ty så måste 
man tolka det senaste för
slaget till idrottshallsbygge, 
som dessa tre lagt. 

Att HSB, Folksam och Riks
byggen vill uppföra en idrotts
hall på kolonilotterna mellan 
Ringvägen och stadsparken är väl 
i och för sig rimligt, men för att 
göra det har man krävt att få 
bygga 150 lägenheter på Södra 
lekplatsen, som används som boll
planer och som uppställnings
plats för cirkustält. Vad ska 
clownerna och motionärerna säga 
om detta? Ingalunda vackra ord 
får man förmoda. Och vad är det 
för bostadsmilj ö man vill skapa 
utmed ett av Lunds mest trafi
kerade stråk? 

PS 
Även Lunds kommunala bolag 
med Arne Annmo i spetsen 
kommer med omdömeslösa ideer. 
Bolaget vill avhysa föreningen 
Vänskapens hus på Bredgatan och 
bygga in fyra lägenheter i det 
snart tvåhundraåriga huset. 

Vänskapens hus har under 
nånga år fungerat som en ombo
nad träffpunkt för många lunda
bor. I en engagerad insändare 
i SkD den 30/3 skriver Inger 
Rudberg bland annat : 
»Otvungen samvaro kring kaffe 
med gott hembakat bröd har för
gyllt lördagskvällar för sådana 
som annars skulle ha suttit en
samma. Samtal om u-landsfrågor, 
freds- och kvinnofrågor har om
växlat med musik och högläsning. 
Särskilt vid helgerna då det mesta 
är stängt finner många här en 
tillflykt. Under ett år beräknas 
ca 15 000 olika personer ha passe
rat och funnit något att värdera.» 

Födde 

Karin Blom 

Uardavägen D:85 

223 71 Lund 

Gunnel Ehrlich 
Ketty Ehrlich •och Jonas Forsell· 
Danderyd 31/13: 19&7 .. 

Vad är 
Toscanas kullar järnfört med den 
lappländska fjällvärlden med dess 
urgamla samiska kulturbygd? 
Upplev hur vind och vatten stän
digt bryter ner och bygger 
upp landskapet under alpina 
gruppens studiebesök i trakterna 
kring Kebnekaise under augusti. 
För självstudier rekommenderas 
klassikern H N Pallin, Kebnekaise 
(finns på UB), Tore Abrahams
sons Kebnekaise och densammes 
handbok om Kebnekaise, som 
kommer ut i maj. Anmälningar 
och upplysningar per tel 040-
11 88 16, 046-15 79 38. Förslaget är alltså heldumt . Än 

värre är ide nummer två som går 
ut på att riva gamla idrottshallen 
och i stället göra en parkerings
plats. Om man bortser från det 
sjuka i att fylla en del av parken 
med bilar, blir man ändå ledsen 
över den brist på omtanke om 
Lunds gamla idrottshall, som 
förslaget visar. Denna halllär vara 
den äldsta allsvenska handbolls
arenan i Sverige. Den byggdes på 
40-talet med en stark känlsa för 
vad trä betyder för en idrotts
~nläggning. 

Lut1dan1ästerskap 
i schack 

~ · Visst är akustiken dålig och 
det saknas toaletter för dampub
liken men i övrigt är hallen 
funktionell och charmig, där den 
ligger omgiven av lummiga träd. 
Sambygget med badet har flera 
fördelar, exempelvis kan de spe
lande köpa god glass i Högevalls
badets cafeteria. Hallen behövs 
även om en ny tillkommer! 

_De folkrörelseägda företagen 
erbJud er sig för övrigt att bygga 
om badet för 10 miljoner kr. 
For den summan blir det om
klädningsrum, läktare och solari
er. Allt detta behövs, men framför 
allt bör ju tillkomma en 50-
metersbassäng, vilket dock fritids
nämnden tycks vilja säga nej 
till. Det kan man alltså inte 
lasta de folkrörelseägda företagen 
för. Intressant kunde det ändå 
vara om branschen tog fram en 
kalkyl över vad en utbyggnad av 
den nuvarande bassängen skulle 
kosta. 

Sportred. 

NY DAG, vpks tidning, finns att 
köpa på följande ställen i Lund: 
Pressbyrån Centralen och Botulfs
platsen, Ahlens, Lasarettskiosken 
och Konsum Fäladstorget. 

Glädjande nog -har inom ett år 
två schackturneringar kommit till 
stånd i Lund. I somras ordnade 
en. malmöklubb en turnering på 
Alfa Laval och nu har också 
stadens schackklubbar, LASK och 
LSK til.lsammans satt igång ett 
lundamasterskap. N10 tisdagar i 
!ad har det spela t s långpartier · 
1 Svarvarestugan. Åldersspridning- : 
en har van t ganska god men kvin
norna har varit få. 

Turneringen kunde antagligen 
ha fått betydligt fler deltagare om 
man gått ut bättre med reklamen, 

men eftersom det är första 
gången var det kanske klokt 
att hålla ner antalet anmälningar. 

I mästarklassen vann Ludvig 
Sandström, i ratingklass närmast 
under Anders Nilsson, rating 
1500-1700 Daniel Hansson och 
under 1500 Krister Lindskog. 

Nu kan man bara hoppas att 
fritidsförvaltningen ordnar med 
uteschack till våren. :tämpligen 
placerad på stortorget. Välsnida
de, tunga pjäser behövs. 

POSTTIDNING 

Hans Arvidsson till Lund 
P.å ett offentligt möte i Studie
cukelrum 4 på stadsbiblioteket 
torsd den 9/4 kl 19 talar Hans 
Arvidsson om sin bok "Medan 
revolutionen dröjer". 

Fika och diskussion. 
Välkomna. 

Vpk Lund, styrelsen 

Musikteater 
Lilla Teatern spelar Flickan i 
Montreal av Lars Forsell. Musik: 
Claes Ottelid. Regi: Maria Sund
qvist . Lokal: Fäladsgårdens aula. 
Tid: Lördag och söndag 4-5/4 
kl 19.00. Obs! Endast dessa 
två föreställningar. 

PLEKTRUM. Ulf Wakenius 
Quartet to 2/4 kl 21 på Pub 
Sparta. 
MILJÖN I LUND. Vpk inbjuder 
till studiemöten med utgångs
punkt från kommunens förslag 
till miljöplan. Kom till Ver
dandis bokcafE!, Nygatan l, sön
dagar kl 19. Första mötet 5/ 4 
handlar om industrin och inleds . 

' av Högni Hansson. 

BILDER FRÅN NICARAGUA. 
Margareta Nordh berättar. Vpk
Jokalen, Bredgatan 28 må 6/4 
kl 20. Arr : Interantionella ut
skottet. 
BLÅSORKESTERN. Repetition 
på söndag ställs in. I stället ser 
vi Lilla Teaterns pjäs på Fälads
gården. Se särskild annons. 
APPELLMÖTE om kulturpolitik. 
Lunds kommunistiska blåsorkes
ter gör sin vårdebut på Mårtens- • 
torget nu på lördag kl 11 med 
ett fräscht program. 

KOMPOL har möte må 6/4 
kl 19.30 på vpk-Jokalen. Dis
kussion om äldreomsorg. 

~ECKOBUDET 

Denna veckas redaktion:: 
Finn · Hagberg,. Lars Nilsson• och 
Lars Svensson·. 

KONTAKTREDAKTÖR för nästa· . 
VB: Finn Hagberg 12 90 98 . 
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