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Fredagen den l O april 

Wer11er talar 
i Lttll(l 
Det är klart att Lasse Wer
ner kommer till Lund den 
l maj. Han kommer att 
tala på stortorget omkring 
klockan l 5. Även Malmö får 
besök av Werner och kanske 
även någon annan Skåneort. 

Arets l maj-märke har 
inte texten "l maj" på sig, 
så det kan användas hela 

året. 70 år har gått sedan 
framför allt socialdemokra
tiska ungdomar bröt sig ur 
moderpartiet och bildade 
"Sveriges socialdemokratis
ka vänsterparti", ett namn 
som enligt många iakttagare 
även skulle passa på dagens 
V pk. 

Tetrapak i Kina 
I samband med att Ingvar 
Carlsson besöker Kina 
öppnar Tetra Pak en fabrik 
i Peking med 200 anställda. 
16 andra fabriker planeras 
i andra delar av Mittens 
Rike . Ledningen är stolt 
över att man lyckats ge-
nomföra lönedifferenti-
ering och bonussystem. 
Kineserna tycks ha varit 

svårövertalade. 
Så har då barbarerna 

från norr lyckats sprida lite 
ojämlikhet ·i världen. Alltid 
något. Kan man sedan få en 
alle nedsågad så kommer det 
nästan att kännas som 
hemma, påpekar Gad Rau
sing, enligt o bekräftade ryk
ten. 

De oskäliga hyrorna 
Det är oskäligt att ta ut mer 
hyra än bruksvärdet när 
man hyr ut en bostadsrätt 
i andra hand, meddelar 
Stockholms tingsrätt i en 
dom. Det innebär att den 
som hyr ut en lägenhet i 
andra hand inte lagligen kan 
ta ut både hyra, ränta och 
amorteringar, om det över
stiger bruksvärdet (vilket 
det oftast gör). 
·_ Vi är mycket nöjda med 
denna dom, säger Lunds 

Luggslitet 
Lund har ingen fast stadsor
kester. De musiker som lånas 
in då "stadsorkestern" spelar 
får 400 kr för ett framträdan
de, men ingenting för rep~ti
tionerna. Ser ni något lugg
slitet i Lund så lU' det säkert 
en musiker. 

studentkårs andra vice ord
förande Håkan Danielsson. 
Det innebär att många stu
denter som är hänvisade till 
.andrahandboende kan för
vänta sig en hyressänkning. 
Lunds studentkår har efter 
denna dom beslutat att till
sammans med hyresgästföre
ningen gå ut i en kampanj 
för att informera och hjälpa 
de studenter som hyr i 
andra hand. 

Ktiltttr)lOlitik i Lttll(l 
Socialdemokraterna Lennart 
Prytz och Claes Göran Jöns
son motionerar i fullmäktige 
för en mer långsiktig planering 
av kulturpolitiken. De tycker 
att tillfälliga ärenden styr kul
turnämnderna och att det är 
dåligt samarbete mella1,1 nämn
derna. De menar också att ett 
kulturansvar ska läggas på all 
kommunal verksamhet . 
Sympatiska tankegångar, även 
om det tål att betonas att kul
turinstitutionerna är viktiga 
som fasta stödpunkter för ett 
professionellt och traditions-

bevarande kulturutbud. I en 
tid då trenderna snabbt av
btyter varandra och den 
amerikanska dominansen är 
så tydlig, är det viktigt med 
massiva kulturborgar. Exem
pelvis behövs biblio~eken som 
ett kollektivt minne, eftersom 
genomströmningen av böcker 
på den kommersiella markna
den är skrämmande snabb, 
och lagerhållningen urusel. 

Men vad är då kultur? Man 
brukar bolla med begreppen 
finkultur, folkkultur och 
kommersiell kultur, där "fin" 
och "kommersiell" är fula 
ord. Bättre är att tala om bra 
och dålig kultur inom olika 
genrer och distributionssy
stem. Värdeomdömen kan 
man som bekant aldrig bevisa, 

men man kan ju argumentera 
för sin sak. 

"Fiske" -kultur? 
Kultur kan definieras väldigt 
snävt, ungefär med betydel
sen finkultur, men också oer
hört vitt så att den betyder 
mänsklig odling överhuvudt,a
get. Bengt Nerman försökte 
på 60-talet bredda kultur
begreppet och. det väckte en 
väldig uppståndelse. Kan 
"fiske" anses vara kultur? 
Varför inte, om man därmed 
avser den inre.upplevelsen av 

naturen och situationen. Är 
det spänningen man är ute 
efter, bör man väl snarast tala 
om en sport. Och gör man det 
för att livnära sig, så är det ett 
yrke. Men det kan förstås 
vara allt detta på en och 
samma gång: den yrkesverk
samme fiskaren som njuter av 
spänningen och naturen runt
omkring. 

Kulturen är alltså till sin 
kärna andlig, men måste ut
trycka sig i något kroppsligt, 
materiellt. En kulturell atti
tyd kan man inta till vad som 
helst . Per Olov Enquist till 
exempel är bra på att skriva 
kulturartiklar om sport och 
Maja Ekelöf gjorde kultur av 
en skurhink. Ulf Teleman kan 
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Jft...., ~,; Ett garages öde . 
.\2f.JGS · Att en vpk-are i Lund slåss gatukorsnl?gen s~er .~te .... . 
~n.S Q~ för ett garage hör inte till van- Eott yt~.erhgare forhoJt .. over-
~ l 1'.' ligheterna. Men nu har Tho- gangsstalle skulle I?ed latthet 

DETTA ÄR INTE TJAT .. . 

Porr är förnedrande? Både för 
kvinnan och mannen. För 
kvinnornas del handlar det 
om att bli exploaterade och 
omvandlade till ett objekt av
sedd endast för att tillfreds
ställa mannens behov. Man 
framställer sexualiteten som 
något helt skilt från känslor 
typ ömhet och respekt. För 
männens del tror vi att de 
som läser denna sortens lit· 
tertur, ser den sortens filmer, 
får en konstig syn på sexu
aliteten och därmed får svårare 
att ha ett förhållande fyllt 
med ömsesidig respekt på alla 
områden. 

Ett steg i rikting mot jäm
likhet vore om folk lät bli att 
läsa deras tidningar j se dessa 
filmer. Därför bör vi alla för
söka påverka affärer och kios
ker till att inte göra profit på 
någonting som är så . förned
rande för människan. (En 
utomparlamentarisk, nattlig 
auktion??) Ni tycker kanske · 
att det här är självklarheter 
men fortfarande är det så att 
porrtidningar köpes och porr
videos hyrs i allt större ut
sträckning. För att våra barn 
ska få möjlighet att växa upp 
i ett jämlikt samhälle gäller 
det att vi inte slutar prata om 
dessa saker, utan håller debat
ten vid liv och framför allt 
GÖR NÅGOT! 

Toscana 
Hur går det med den stora 
germanska folkvandringen till 
(i) mellersta Italien , är det 
somliga som undrar. Fint! 
Nästa veckas VB innehåller 
utförlig information. Den otå
lige kan annars ringa till Gun,
nar Sandin, tell35899. 

Orörda marker 
I år blir det Vandringssektio
nens artonde påskvandring i 
svit. Årets vandring start(}r 
från järnvägsstationen i Osby 
på skärtorsdag och når fram 
till järnvägsstationen i Ängel
holm fyra dagar och åtta mil 
senare, och går genom orörda 
nordskånska marker. Den 
som inte har tid att gå hela 
sträckan kan hoppa på eller 
av i Vitstsjö respektive Örkel
ljunga. 

Det blir som vanligt över
nattning i risdoftande vind
skydd och tillagning av vilt 
över lägerelden. Mer informa
tion från Gunnar Sandin, tel 
135899. 

mas Schlyter gjort detta i kunna.. pla~eras ov~r Gull-
byggnadsnämnden, och vi ci- regnsvagen 1 d~tta smtt, efter· 
terar ur hans reservation : som denna langa raka gata 

"Garaget, som byggdes one~ligen mbJuaer t~l no~a 
193 5, ligger precis på hörnet hast.~ghete.~ och antagligen hll 
av Gullregnsvägen och Astra- fartover~~adelsero. . . .. 
kanvägen . Genom senare Det ar ocksa upprora?de 
stadsplan e- och fastighetsför- ~t t · en by~na~. so :n funmts l 
ändringar har garaget kommit OY.er 5~ ar plotshgt ska. be-
att ligga på mark som inte får ~.ova nvas for att den m te 
bebyggas, och delvis också lan~re passar d~~- moderna 
utanför tomt, dvs på komnu- traf~~ens krav. Da ar det da~s 
nens mark . . . att a~dr~. den ~?oderna trafl; 

I själva sakfrågan är det k en 1 ~tallet for o att som sa 
uppenbart att byggnadsnämn· ofta .. lata. den fa fnt~. fr~m. 
den vid tidigare ansökan om D~t ar ty~~skt, a~~ det ar for~-
byggnadslov för bostadshuset tradare for bihstpartler~a , 
ställt som villkor att garaget dvs moderater <?.ch soclal-
skulle rivas, trots att det inte d~mokrater, _som ave~ denna 
på något sätt hade med bo- gang hand _1_ hand .. later ,~_n 
stadshuset att göra. Ett så- g~mmal milJO skovlas 1or 
dant villkor, som rör en helt b1lis~ens skull · · · 
annan byggnad än den som en o L.at alla _oregelbundenheter 
ansökan avser, kan man med fa .. fmnas 1 stadsbygden och 
fog kalla utpressning . . . k:_av .. mt~ a~t all _be?yggel~e 

I detta fall föreligger inga nodvand1gtv1s sk~.~1knktas tlll 
skäl att riva garaget. Dels an- dagens nor~krav. 
vänds det inte som garage, VB mstammer. Be~ara al~a 
dvs någon in- och utkörsel i garage som mt_e an::ands till 

att ha bilar 1. Riv de ovnga! 

Ontbyggnaden av vattentornet 
Gun Hellsvik (m) tycks gilla 
förslaget att bygga bostäder 
i gamla vattentornet. Det 
gör inte Thomas Schlyter 
(vpk) i byggnadsnämnden. 
Han säger i en reservation: 

"l. Byggnadens historiska 
värde skövlas om man tar 
upp fönster i den, vilket är 
nödvändigt om man ska få 
in ljus i bostäderna. 

2. Det torde inte vara 
möjligt att skapa ( tillräckli
ga) friytor för lek och ute· 

. vistelse. 
3. Marken nedanför vat· 

tentornet kan komma att 
behövas för en större buss-
hållplats." · 

Det är i princip bra att 
man är öppen för arkitek
turelevernas mer eller mind
re fantasifulla förslag som 
rör Lund, säger Thomas 
Schlyter. Men inte detta. 

Bättre resursutnyttjande 
Genom en motion i lands
tinget, undertecknad av 
Helena Svantesson, vill vpk 
öka på antalet höftleds- och 
starroperationer genom att 
minska sommarstängnin
garna. De anställda bör 
därvid erbjudas extra förmå
ner på grund av utebliven 
eller förkortad sommar
semester. 

TIPPTOPP 

Uppifrån Sankt Hans backar 
pekar han ut vad gatorna heter 
Vilka som har l 00-liters 
och vilka som har 200-litersbaljor. 

Sommarjobbet var krönet 
på hans arbetarkarriär 
och gav honom status 
i studentkorridoren. 

Han skryter om hur snabbt 
de blev klara och kunde ta bilen 
till stenbrottet i Billebjär 
för solbad och privat renhållning. 

Medan vi går genom Monumentsparken 
och Sören fortsätter att prata skräp 
har baljorna säkert blivit tömda 
och väntar på att fyllas på nytt. 

Karl Witting 

forts från sid l 

till och med göra ett föredrag 
om grammatik till en kultur
upplevelse. Kultur har något 
att göra med att man är 
öppen, och förhåller sig käns
lig och associativ till omvärl
den. Att skapa situationer där 
detta kan ske måste vara det 
viktigaste för en kommunal 
kulturpolitik. 

Människor måste ha möjlig
het att träffas under avspända 
förhållanden och utan att det 
kostar för mycket. Talanger 
av alla de slag måste ges möj
lighet att stimulera sina med
männsikor. 

Centrumdominans 
l Lund händer det myck~t i 
den gamla stadskärnan men 
ganska litet .ute i stadsdelarna. 
Och det som händer bevakas 
inte särskilt bra i pressen. 
(Sydsvenskan lär av princip 
inte recensera amatörpjäser) 
Ta till exempel förra helgen 
uppe på Fäladsgården, då 
uppförde åttorna cabanl 
Noaks Ark. På en vecka hade 
ungdomarna lyckats skriva 
manus, sy dräkter, göra dekor, 
göra musik, träna balett och 
instudera rollerna . Vilken 
kick det måste ha varit för 
alla ungdomliga talanger! Men 
följs det 11PP på något vis, 
knappast! 

Sedan på lördag och sön
dag spelade Lilla Teatern ett 
mycket proffsigt musikteater
stycke av Lars Forssell för 
bara 30 kr i inträde, . till fri
tidsförvaltningen måste grup
pen betala 3 600 kr i hyra, 
fastän pjäsen är rena gåvan till 
fä ladsborna! Billigt kaffe med 
dopp i paU3en gjorde att folk 
började prata med varandra. 
Och alla var imponerade, inte 
minst av styckets aktualitet. 
Aulan, med ett miniteateru
rymme i fonden och en amfi
teater på gården borde kunna 
bli ett tillhåll för en stadsdels
teater, efter det att den tek
niska apparaturen setts över. 
Men tyvärr är läget på teater
fronten usel i Lund eftersom 
de makthavande nästan helt 
satsar på importerad teater 
från Malmö, Hälsingborg och 
Riksteatern. 

Det finns hopp 
Mercuriusensemblen har blivit 
länsteatern norröver. Proteus 
repeterar i Lund men spelar 
utsocknes på grund av kom
munens njugghet. Lilla Tea
terns mänga sma amatören
sembler befinner sig i ett upp· 
lösningstillstånd eftersom det 
saknas spel- och repetitionsut
rymmen. Emellertid visade de 
proffsiga amatörerna som 
gjorde Forssellpjäsen att det 
finns hopp om att Lund ska 
kunna få en. ny teatergrupp 
med samma slagkraft som Ok
tober (som givetsvis. tvingades 
till Malmö och Södertälje för 
att kunna försörja sig). 



Det svåra valet 
Sent omsider har jag insett att jag levde min barn- och ungdom 
i Stockholm under en period som skulle kunna kallas stadstra
fikens guldålder. Det var tiden kring andra världskriget då alla 
i huvudstaden gick, cyklade, åkte spårvagn eller tog trådbus
sen. Det fanns också en del hästar. Jag var god vän med mjölk
utkörarens häst, så när den första bilen parkerade på Arbetare
gatan tog jag en sten och krossade vindrutan. En av de få fram
synta handlingar jag begått. 

Anledningen till att jag be· 
rättar detta är att jag ham· 
nat som suppleant i Lunds 
gatu- och trafiknämnd och 
därmed på olika sätt blivit 
varse hur svårt det är att 
driva en vettig trafikpolitik. 
Det är ett ständigt val mel
lan pest och kolera. 

Ta det här med bussarna. 
De utspyr ju en stor mängd 
av giftiga dieselavgaser och 
bör därför egentligen inte 
finnas i tättbebyggda områ
den. Men bussarna är ju 
samtidigt de enda verkliga 
alternativen till bilarna, ef
tersom återinförandet av 
trådbussar av de flesta anses 
vara alltför utopiskt. 

Diskussionerna kring om 
SJ-bussarna ska stå på Cle-
menstorget, i kvarteret Gal-
ten eller någon annanstans 
visar att alla ståndpunkter 
är felaktiga på någon väsent
lig punkt. Anhopningen vid 
Galten skapar svåra problem 
i centrum. Clemenstorget 
kan låta bra, men vägen dit 
är lång för bussarna, som till 
stor del kommer från öster 
och väster - och dessutom 
tycks inte så många bussre· 
senärer vilja byta till tåg. 
Att helt avstå från huvud-

. terminal och i stället ha en 
massa ändhållplatser är inte 
alltför lockande, eftersom 
Lunds centrum trots allt 
är ganska litet. 

Ett annat problem är om 
man ska bekämpa både bi· 
lismen och busstrafiken, ef
tersom de ju båda är miljö
förstörande . Här anser jag 
dock att man måste göra ett 
val och konsekvent försöka 
öka fördelarna för dem som 
åker buss. Sedan får man ar
beta för återinförandet av 
trådbuss, rening av dieselav
gaser och mindre, kanske 
gasdrivna bussar. Och så 

· mjölkhästar förstås! 

Dan-Link och Scan-Link 
Om järnvägar finns allt gott 
att säga, men den stånd
punkten tycks inte vara helt 
oproblematisk om man ska 
tro Vpk-Lund. Dess styrelse 
anser nämligen att Vpk i 
sitt förslag till "Näringspo
litiskt program" inte till
räckligt tagit ställning mot 
alla fasta förbindelser mel
lan Sverige och Danmark. 
V pk-Lund kan då inte tänka 
sig en järnvägstunnel mellan 
Helsingborg och Helsingör. 

-l 

---

Som skäl anges bland annat 
att en rad hamnar skulle ut
armas. Gods skulle fraktas 
på tåg i stället för på båtar. 
Men detta motsägs å andra 
sidan av argument nummer. 
två, nämligen att den fasta 
förbindelsen inte behövs då 
färjetrafiken på Dan-Link 
mellan Helsingborg och 
Köpenhamn redan uppfyller 
godstransort behoven. 

Ett annan argument, att 
genomströmningen av syre
rikt vatten skulle förhindras 
av en tunnel är väl inte helt 
trovärdigt. Men idag när 
.gröna vågen med all kraft 
väller in över vpk dominerar 
miljöargumenten över all
ting annat. Om man vill 
rädda Östersjön sker det 
inte bäst genom att bekäm
pa tågtunnelbygget utan 
genom att minska kemika
lieanvändninigen i jordbru
ket och genom rening av 
f a briksutsläpp. 

Att välja · 
Precis som man måste göra 
ett val mellan bussar och 
bilar måste man på längre 
sträckor välja mellan bilar 
och tåg. Tågen måste ges en 
positiv särbehandling, som 
det heter när man är partisk. 
Skandinaven och fastlands
europen måste fås att tänka: 

Från det 
kommunala 

- ah, det finns en fast tåg
förbindelse, då tror jag att 
jag lämnar bilen i garaget ! 

Sean-Lin k ska enligt väl
underrättade källor vara ett 
Volvoprojekt som går ut på 
att bilar och långtradare 
från Norge och Sveriges 
västkust lätt ska kunna ta 
sig ner till kontinenten. Iden 
i sig är sund om man i stället 
tänker i tågbanor ty Sverige 
behöver en närmare anknyt
ning till Europas många kul
turländer för att motverka 
inflytandet från USA. En 
tågresa är på många sätt bil· 
dande; man läser, samtalar, 
betraktar främmande vyer. 
Den goda elektriciteten 
förser loket med avgasfri 
energi. Ett sådant transport
medel måste vpk kämpa 
för, inte i onödan misstänk
liggöra. 

Men vpk Lunds intresse 
för hamnar och sjöfart är 
nytt och säkert välbehövligt. 
Frågan är väi ·ändå om vi 
som utpräglade landkra b
bor har den rätta kompeten
sen. Jag kan till exempel 
mycket väl tänka mig at t en 
järnvägstunnel mellan 
Sverige och Danmark inte 
på ett avgörande sätt påver
kar sjöfartens kris. 

Finn Hagberg 

Moderniseringens 
, välsignel!ler 

stadsbibliotekets bokutlå
ning har lagts på data 
(BUMS). Det blev, inte 

r oväntat , en dyr affär. Nu 
försöker biblioteksledningen 
"rätta till" detta genom att 
dra in på allt annat i år. Hör 
bara : invandrarver ksamhe
ten slopas, bok- och media
anslaget krymps med 200 
tusen kronor, det blir 

:mindre öppet och inga vi
. karier anställs under somma
ren, barnverksamheten 
minskas och det blir kortare 
lördagwppet•i höst. Och allt 
blir dyrare för biblioteks-

. besökaren - inklusive att 
köpa plast kassar och gå på 
toaletten. Kajsa Theander 
från vpk undrar i en inter
pellation , om BUMS var 
värt· allt detta ; .. 

Omsorgsplan, äldre 

I 'socialnämnden kan man 
nästa år fira ett jubileum. 
Då är det l O år sedan en 
äldreomsorgsplan sist an
togs. Den gällde åren 1979-
83. Nämndens moderate 
ordförande Hans Håkans
son gör f n et t stort num
mer av at t Lunds kommun 
går emot strömmen och 
fo rtsätter att bygga nya 
ål.derdomshem. Må så vara. 
Men man undrar ju var 
pengarna till dessa ålder
domshem kommer att tas 
ifrån - går satsningen t ex 
ut över hemvården? Vad 
kommer att göras åt de be
drövliga förhållandena på 
en del av kommunens gam
la ålderdomshem - med 
rum på knappt 10 kvm, 
utan dusch, toalett och kok
möjligheter, mindre tjusiga 
at t visa upp. Och mer all
mänt : åt vilket håll skall 
Lunds service och omsorg 
för äldre utvecklas? Ja, det 
vet vi föga om i detta plan
lösa tillstånd. 

Senaste nytt från 
energiverket 
Lunds energiverk ägnade 
sig åt lönande affärer förra 
året. I kommunens årsredo
visning, som kommunstyrel
sen kunde ta del av i veckan, 
läser vi att värmeverket har 
sålt en värmepurap för 18 
miljoner kronor, "en icke
budgeterad kapitalin
ko mst", och leasar nu sin 
pump av ASEA i stället. 
Fullmäktige har inte beslu
ta t om det, inte kommun
styrelsen och inte energiver
kets styrelse - den har inte 
ens blivit meddelad om att 
affären är gjord. I energiver
ket låter man kapitalet arbe
ta utan någon besvärande in
blandning från lundaborna 
och deras politiskt valda re
presentanter. 
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POSITIDNING 

Karin Blom 
Uardaväg8n D:85 
223 71 Lund 

lopp på 
långfredagen Uppsving för tygblöjor 

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

Som trogna VB-läsare vet bru
kar vpk IF ordna motions
lopp vid en del helger. Jul
afton springs Vilhelm Eke-. 
lundloppet mellan Eslöv och· 
Lund och på nyårsafton Bug- · 
ge-Wickselloppet upp mot Li
neros kullar. Inga priser och 
anmälningsavgifter förekom
mer. Man springer, går eller 
cyklar i maklig takt. 

Ett liknande lopp instif
tas nu på lånfredagmor-· 

,gon och tillägnas persien
kännaren ö ch alkoholpro ble
matikern Eric Hermelin, som 
tillbringade en stor del av sin 
tid på S:t Lars. Eftersom det 
är långfredag utgår loppet 
från domkyrkan och .avslutas 
på Korsgatan . Vi springer 
via Rydes undergång, Rinne
bäcksravinen, Värpinge och 
Höjeådalen till S:t Lars, där 
det rastas. stretching samt 
lärda samtal om persisk vis
domslitteratur kan möjligen 
förekomma under denna 
paus. 

Sedan springer vi utmed 
E66 mot Råbyvägen och vi
dare till ett hus på Korsgatan 
där konstnären GAN föddes. 
Kanske får vi saft och bullar 
här. 

Samling utanför domkyr
kan långfredag kl 09 .00. 
Meddela gärna Finn Hagberg, 
tell2 90 98. 

a r----------. 
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Det blir allt vanligare i Lund 
att föräldrar ratar de fab
riksgjorda köpeblöjorna, 
som ju i hög grad belastar 
familjernas budget. I stället 
återvänder man till den 
gamla beprövade metoden 
att använda tyglappar av 
bomull. Tack vare nutidens 
behändiga tvättmaskiner 
kan dessa lätt rengöras utan 
slitsamt handarbete. 

Helge, en tämligen nyfödd 
lundapåg, har föräldrar som 
börjat med tygblöjor. 
Mamma Maria, dynamisk 
dirigent för Lunds kommu
nistiska blåsorkester, berät
tar att man i Norden i övrigt 
kan tala om en kraftig 
trend för tygblöjeanvänd
ning. I Köpenhamn till 
exempel kan blöjorna in
handlas i kooperativa va
ruhus. I Lund finns de fort
farande bara i lager hos 
" Robygge" på Stora Fiska
regatan. 

Maria menar att blöjor
na har många fördelar; de är 

ll issdratna tik 
Hissproblematiken håller på 
att ta död på teaterlivet i 
Lund. Skolstyrelsen vill ha en 
hiss i Lilla Teaterns foaj~ i 
den utrymda banklokalen vid 
stortorget. F ör handlingarna 
drar ut på tiden. Ett möjligt < 

billiga och hudvänliga, är 
inte skrymmande och ger 
inte upphov till ;sopor. De 
kan återanvändas ö.ch det 
innebär att man inte i o
nödan tär på naturproduk
ter som kommer från 
skogen. 

Inköpspriset ligger på ca 
l 2 kronor för en tygduk, 
som man givetvis måste lära 
sig att vika enligt gamla er
kända metoder. Över tyg
blöjan träs yllel;Jyxor, som 
inte bör vara antimal- och 
krympbehandlade. De suger 
upp vatten tre gånger sin 
egen vikt och "andas" som 
moderna idrottsplagg. De 
tvättas lämpligen med oliv
tvål ·som innehåller drygt 
70% fett. 

Lille Helge ser ut att må 
bra av att han har undan
dragits marknadskrafternas 
spel vad avser pappers- och 
plastblöjor. Till och med 

. blåsorkesterns hårda, och 
inte alltid så välljudande 
träningspass, tycks han för
dra med lu'gn och klar blick. 

Mjau 

miniteateralternativ vore 
Kursverksamhetens scen 
ovanför systemet vid Mårtens
torget. Här har man byggt en 
hiss rakt in i smink- och la
gerutrymmen och blockerat 
nödvändiga dörrar. 

Liggvagn önskas. 
Vi behöver en liggvagn för 

inomhusbruk åt Helge maj 
och juni. 
Maria 14 33 42 

VPK IF Träning Lerbäckssko
lan 11/4. Utomhus om inte 
vädret är däligt. Första serie
matchen blir fre 24/4. Det blir 1 
lag i div 21 
MILJÖN l LUND Studiemöte 
med utgångspunkt från kom
munens förslag till miljöplan. 
Kom till Vardandis lokaler 
(Nygatan 1) söndag 12/4 kl 19. 
Mötet handlar . om markan
vändning och jordbruk. In le
dare: Pelle Hedlund . 

. BLASORKESTERN . Sönd 12/4 
kl 17.45 1 maj novetter, kl 
18.45 stora orkestern rep inför 
appellmöte och 1 maj . 

KOMPOL har möte månd den 
13 april kl 19.30 på partiloka
len. 

~I!CK~UD!T 

Detta V B gjordes av Lars Bor9-
ström och Finn Hagberg. 

Kontakredaktör för nästa VB är · 
G u n nar Sand in, te l 13 58 99. 

Hemma
Rectangle


