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Denna veckan hade vi ingen bra förstasidesnyhet. Så 
vi lånar en rubrik från kollegan Helg-Extra. 

Tomtaffärer 
Ttt:indre makt åt politikerna och mer åt det privata näringslivet 
ar en moderat paroll. Men sättet att stoppa sedlar i privatkapi
talets fickor tar sig ibland överraskande uttryck. 

Området kring Norra sjuk
huset på den västra delen av 
Norra Fäladen är bra att byg
ga bostäder på. För tre-fyra 
år sen - då socialdemokrater
na hade den politiska makten 
landstinget - erbjöd lands
tinget marken åt Lund. Kom
munen skulle få köpa för en 
rimlig penning. Det blev ald
rig någon affär med den bor
gerliga kommunen. Förrän 
nu, då borgarna är intressera
de. 

Men nu är det borgerlig 
ledning i landstinget. Och här 
ska det göras affärer, tycker 

den borgerliga Jandstingsma: 
j oriteten. Priset på marken 
vid Norra sjukhuset har stigit 
- så mycket att det ligger 
långt över vad kommunen är 
van att betala för mark. Och 
långt över vad Lund anser sig 
ha råd att betala. Förhand
lingarna går trögt. Så trögt att 
borgarna anser sig tvingade 
a t t i stället gå över Svenshögs
vägen och försöka hasta ige
nom en utbyggnad norr om 
Norra Gränsvägen. Norra 
Gränsvägen utgör nordlig 
gräns för Norra Fäladen öster 
om Svenshögsvägen. Det om-

Vaka för 
Centralamerika 
Från fredag till lördag håller 
stödkommitten 24-timmars
vaka på stortorget och Mår
tenstorget Vakan ingår i en 
internationell kampanj för att 
fästa uppmärksamheten på 
USA :s allt ökande· stöd till 
El Salvador. Där har, sedan 
inbördeskriget böljade 1981, 
70 000 männsikor fått sätta 
livet till medan uppemot 
l O 000 betecknas som "för
svunna" . stödkommitten vill 
i samband med vakan också 
protestera mot den amerikan
ska manöver med 50 OOOman, 
som pågår i Honduras. Av 
många betecknas denna som 
en förövning för eller en inva-

sion i grannlandet Nicaragua. 
Under vakan kommer det 

att finnas bakbord, musik, 
bildvisning, videofilmer och 
fika. Kommitten kommer 
också att visa exemplar av de 
170 000 skolböcker som blev 
det konkreta resultatet av 
kampanjen "Nicaragua måste 
överleva". I Lund inleddes 
den kampanjen med en lik
nande vaka i november, och 
lundaborna kan nu beskåda 
vad de så välvilligt skänkt 
pengar till. Vakan böljar kl 
14 på fredagen på stortorget 
och flyttas över till Mårtens
torget på lördagen kl 11. 

J D y ;lE A lhAyE~ 
-"f9a .. ., 

rådet ska byggas ut genom ett 
antal särskilt utvalda arkitekt
byråer får skaka fram några 
olika utbyggnadsalternativ. 

Vad sedan gäller marken 
kring Norra sjukhuset : 

Om borgarna i kommunen 
inte kan komma överens med 
borgarna i landstinget kan det 
sluta med att en privat bygg
herre får köpa marken. Då 
förlorar kommunen allt infly
tande över utformningen av 
bostadsom~ådet. Planmono
polet urholkas. 

Och det är kanske mening-
en. 

• • 

Håller stilen i längden 

Några steg 
från landsarkivets dörr 
dör skolgårdens röster bort . 

Så vaknar 
det eviga livets 
konserverade tillfälligheter. 

Min blick följer 
spretiga skrivtecken 
in i 1600-talet. 

En handstil 
som aldrig Sö 
skulle godkänna. 

Demonstrera gärna första maj! Karl Witting 
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Röd politik för en grön 
miljö 
"Röd politik för en grön mil
jö" lyder en av huvudparoller
na inför årets förstamajde
monstration i Lund. 

Det är ingen hastigt på
kommen paroll inför vikande 
opinionssiffror för vpk och 
stigande för miljöpartiet. Mil
jöfrågorna har alltid varit vik
tiga för Vpk Lund. Det är i 
stället ett uttryck för vår poli
tiska helhetsuppfattning när 
det gäller miljöfrågor: att det 
är kapitalets rovdrift som lig
ger bakom de värsta miljöho
ten. Att en förutsättning för 
en verkningsfull miljöpolitik 
är en samhällelig kontroll av 
miljöfarlig industri. Miljöför
störarna kan inte önskas bort 
- de måste tvingas. Genom 
lagstiftning och samhällskon
troll . 

Till miljöhoten hör också 
planerna på en ScanLink och 
en fast förbindelse över Öre
sund. Därför för vi i årets för
stamaj fram parollen Nej till 
Öresundsbro n. 

Stoppa Barsebäck nu 
Men också frågan om kärn
kraftens avveckling är en mil
jöfråga. Ett allvarligt hot mot 
alla invånare i öresundsregio
nen är Barsebäcksverket. 
Stoppa Barsebäck nu är den 
paroll som vpk Lund återigen 
för fram på första maj. 

Ettårsdagen av Tjernobyl
katastrofen högtidlighålls 
med en manifestation utanför 
Barsebäcksverket på söndag 
den 26 klockan 12. Vpk 
Lund stöder självklart denna 
manifesta tio n. 

Påverka Lunds miljöpolitik 
Lund genomför i vår en re
missomgång av sitt kommu
nala " miljövårdsprogram". 
Det gäller nu för Lunds in
vånare att vara med och på
verka det programmet. För 
det behövs, så utslätande och 
intetsägande som programför
slaget är. Vpk Lunds miljö
grupp genomför nu en stu
diecirkel i Verdandis lokaler 
om söndagarna (se notis på 
annan plats). 

Ta alltså tillvara de möjlig
heter som trots allt finns i vår 
begränsade demokrati. Gå 
med i vpks studiecirkel och 
slut upp i vpk Lunds miljöpo
litiska avdelning första maj 
under parollen Röd politik 
för en grön miljö. 

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

Ett allvarsord kunnande och politisk aktivitet 
kunna höjas i båda partierna. Själv 
skulle jag kunna erbjuda mig fri-

Det ser illa ut för vpk i Lund kon
staterade Jan Mårtensson i sin lör
dagskrönika för några veckor sen. 
Dessvärre måste man ge honom 
rätt . Nu går det inte särskilt bra 
för vpk på andra ställen och i lan
det som helhet hell er. Mitt i detta 
Sverige där skandalerna i skym
ningslandet mellan storkapital och 
statsmakt överträffat allt som har 
förekommit under hela efterkrigs· 
tiden och där de rika bara blir ri
kare, finns det en egendomlig 
tystnad kring vpk. Jag förstår inte 
varför det beh över vara så. 

Nya siffror 
Det här är naturligtvis mest speku· 
lationer, men i veckan kom Arbe
tet med en opinionsundersökning 
som ger lite mer kött på benen. I 
fyrstadskretsen uttalade 2.4 pro
cent sin sympati för vpk, medan 
valsiffran senast var 4 .1. Nu un
derskattar ju opinionsundersök
ningar alltid vpk, men tendensen 
är klar. 

Vpk är i stor utsträckning ett 
genomgångsparti. In kommer ung
domar som har föreställningar om 
att samhället skulle kunna vara 
något annat än det de ser omkring 
sig. Men man blir trött av att brå
ka och st å i, man lever ju bara en 
gång, jobbet och stugan kräver sitt 
och på tio år förlorar de flesta sin 
indignation . Jag moraliserar inte 
det bara fungerar så. · ' 

Det finns nog lika många ung
domar med vilja att förändra · sam
hället som tidigare, men de tycks 
inte uppleva vpk som ett tillräck· 
ligt radikalt alternativ och det är 
vpks problem just nu. I sitt sökan
de efter alternativ kommer m ånga 
att rösta på miljöpartiet i nästa 
val, gissar jag. I fyrstad skretsen 
var nu mp uppe i 4.1 procent i Ar
betets undersökning. N u är det väl 
inte bara ungdomar, överström
ningen av idealistiskt sinnade väl
jare fr~n borgarna fortsätter väl 
också, men det är ungdomarna 
som är det centrala. 

För eller emot? 
Det kommer alltså att gå bra för 
mp i nästa val och det särskilt i 
Lund som är en ungdomsstad . 
Många, t ex bland VB-läsarna , 
kommer att säga att det är oför· 
tjänt, men d et är en irrelevant an
märkning. Fr ågan är i stället om 
man ska försöka stödja eller mot
arbeta en sådan framgång. 

Enklast är naturligtvis att gå 
till angrepp. Miljöpartiet har ett 
vackert namn, men det är allt. 
T ex saknas en aktiv miljöpolitik , 
det är vpk som i stort sett ensamt 
får dra det lasset. Men hur frestan
de det än skulle vara att för en 
bredare allmänhet påvisa exakt 
med vilken politisk energi mp har 
verkat i Lunds kommun de senas
te fem åren, skulle det vara 
oklokt. 

Stödja och hjälpa 
Nej, vi bör i stället . hjälpa och 
stödja det expanderande partiet så 
att det kan ha en chans att bära 
sina framgångar. Partier som går 
starkt fram hamnar ofta i besvärli· 
ga situationer. Framför allt upp· 
står brist på någotsånär presentab· 
la partirepresentanter i nämnder 
och styrelser. Man får s a s gräva 
djupt i leden , se \ ex på folkparti
et i Lund efter Westerbergtillsla
get i senaste valet. 

Konstruktiv realpolitik 
Det är där jag tänkte att vi gamla 
vpk-are skulle kunna göra en in
sats. Om hälften av oss, efter ur
val av styrelsen, lämnade partiet 
och gick in i mp skulle den ge
nomsnittliga nivån när det gäller 

villigt. · 
Vi får väl se vad de båda parti

erna har att säga. Man har tyvärr 
anledning att frukta, att de båda 
ännu sitter fast i de idealistiska 
träsken och avvisar den konstruk
tiva realpolitikens möjligheter . 

Lucifer 

Skänska riksdagsmän? 
Ibland är det svårt med lunda
anknytningen, trots att allt 
som står i VB skall ha en så
dan (det är väl bara Lucifer 
som har dispans). Fast man 
kan ju göra som riksdagsman 
Bo Södersten. Han säger en
ligt Sydsvenskan, tisdag: "Jag 
upprätthåller alltjämt en 25-
procentig professur i interna
tionell ekonomi i Lund och 
har undervisning vaije höst 
och leder ett seminarium på 
måndagar." 

En något reducerad lunda
anknytning, kan dock tyckas, 

. för denne så käcke dalkarl, 
som enligt tidningen är en 
sann upprorsman, ja en mo
dern Gustav Vasa. Anledning
en till uppmärksamheten är 
att Södersten uttalat sig om 
ett av sina specialområden 
(vid sidan av barnomsorgen), 
nämligen bostadsspekulatio
nen. Denna gången ondgör 
han sig över att staten subven
tionerar lyxboende i bostads
rätter i storstadsregionerna. 
Det ligger en del i kritiken, 
men det mesta är ändå fel , 
främst slutsatserna. 

Om vi inte missminner oss 
väckte denne kvartsprofessor 
uppmärksamhet redan på det 
tidiga sjuttiotalet för sina fyn
diga husaffärer. Redan då var 
han en rubrikernas man. Köp
te och sålde hus i Lund, Göte
borg och Borlänge, alltid med 
klädsam blygsamhet. Det var 
mer av biskop Brask än Gus
tav Vasa på den tiden. 

Nu äger han, om än mot
villigt, en bostadsrätt på 
Östermalm i Stockholm. Hur 
det är med ägandet i Lund 
lämnar vi öppet för gissning
ar. Men tankarna far till pro
fessor Hjalmar Lindgren, som 
enligt Bengt Lidforss haft så-

dana framgångar i de rent 
praktiska värven, att de 
"väckt kännarnas beundran" 
och förskaffat honom en 
"synnerligen sympatisk pri
vatförmögenhet" . 

Jörn Sventon 
Hur det är med Jörn Svens
sons lundaanknytning nu för 
tiden är väl också oklart, 
vi skall inte vara knussliga. 
Den når säkert upp till 25 
procent. Aftonbladet talar 
om honom som lundariks
dagsman , men man kan knap
past lita på dem. De utnäm
ner smålänningen Lennart 
Beijer till skåning och har 
svårt för att bestämma sig för 
om Jörn är gerillaledare i 
kampen mot Lars Werner el
ler riksdagens motsvarighet 
till Ture Sventon. Med infam 
elakhet ger de honom i påsk
present ett riktigt förstorings
glas, ett sådant som Ture 
Sventon har. Längst går dock 
Länstidningen (s) i Östersund. 
Där kandiderar J örn öppet till 
partiledarposten och på ledar
plats undrar tidningen om lä
net , Jämtland, nu skall få sin 
första partiledare. Han lär bo 
där uppe. 

Skulle vi strikt följa VBs 
principer borde dessa rader 
aldrig ha skrivits. En i dessa 
dagar så populär rundringning 
till vpks distriktsexpeditioner 
ger en massa intressanta svar 
på frågan om vem Jörn Svens
son egentligen är. De spänner 
från dr Jekyll till mr Hyde. Vi · 
väljer att citera det lokala sva
ret. "Det är ingen tvekan. 
Jörn Svensson ät den där Mr 
X i Kvällsposten. Han som 
man får tusen spänn om man 
hittar", säger man på distrikt
expeditionen i Malmö. 



Direkt 
från BN 
Thomas Schlyter, vpk-are i bygg
nadsnämnden, stormar upprymd 
in på redaktionen efter fem och 
en halv timmars nämnd möte. 

- Hur kunde ni hålla på så 
länge? 

- Det var heta frågor och hår
da tag. Och vi blev ändå inte klara 
utan det blir extra sammanträde. 

- Vli!l'inge, som har debatte
rats så flitigt i VB, skulle visst 
upp? 

-Ja. Och det blir utbyggnad i 
full skala efter några märkliga tu
rer. I linje med vpks motstånd 
mot all utbyggnad stödde vi av
slagsförslagen i delfrågor, t ex cen
tern som ville ha bort husen söder 
om Trollebergsvägen. Men främst 
för att miljöpartisten var frånvar
ande gick alla maximialternativen 
igenom Värst var det med vägen 
över Rin.nebäcksravinen, som so
cialdemokraterna på väster har be
kämpat så hårt. Jodå, Birger Rehn 
böJjade med att yrka tantagande 
av planen med undantag för just 
den vägen. Men när fp och c oför
modat stödde honom blev han 
lång i sitt runda ansikte. Han hade 
uppenbarligen hopr.ats att blir 
nedröstad. Så han vånde 180 gra
der och yrkade i stället att vägen 
skulle in i planen! Jag sa rent ut 
vad jag tyckte om sådant och han 
blev förbannad tillbaka. 

Vårf~.u~ 

-Alltså den ~mla alliansen 
mellan betongpartierna m och s! 
Vi i VB har understundom sagt 
erkärmsamma saker om Birger 
Rehn, men det får vara slut nu. 

-Ni kan ju i stället säga något 
vänligt om högerbusen K j el! 
Ewers som för en gångs skulle 
stödde en vettig linje och gick 
emot Konsum Dalbys flyttning 
från centrum ner till stora bilvä
gen. Men volvointressena fick för
stås helhjärtat stöd av folkpartis
terna Broström & och Richard
som f ö inte höjer genomsnitts
standarden i nämnden. J ag skäll
de ut dom också! 

- För allmän okun.nighet? 
Ack, hur mycket sånt fick inte vi i 
vpk höra när vi var nya i nämnder
na. Så nu får vi all t så en ny stads
del i Vårpinge, för att återvända 
dit? 

-Ja, om nu majoriteten blir 
likadan i kommunstyrelsen och 
fullmäktige, vilket man tyvärr får 
förmoda. Det blir också ett nytt 
ställverk där ute för att mata den 
nya centralen på Winstrupsgatan 
- också den saken är tydligen 
avgjord i praktiken. 

- Inga positiva ting att rappor
tera? 

- Jodå. J ag fick hela nämnden 
med mej mot namnberedningens 
durruna förslag att döP.a östligaste 
Sövegatan till Neversvågen för att 
snabbt ha ett namn till vänorts
jubileet. Och flera var med på pro
testema mot en ny parkering som 
skulle omöjliggöra en framtida di
rektomstigning mellan buss och 
pågatåg. Fast Ingegerd Richardson 
fattade inte det ärendet, heller. 

Gr 

Kolla teckningen! Verkar stilen bekant? Många VB-läsare tyc
ker nog det. Det är alltså Manne, den jämte Knitte flitigast 
utnyttjade av VBs tecknare, med klassiker som sossen i rull
stolen. Nu ställer han (Lars-Göran Mann) ut på Galleri l plus 
l i Helsingborg, och det är vernissagekortet som vi har åter
gett. Har ni vägen förbi den stan tycker vi att ni ska kila in på 
Drottninggatan 29. Där är öppet om eftermiddagarna tisdag
fredag och söndag, och utställningen pågår till den 15 maj . 

skaldernas första maj 
"Skaldernas första maj" är te
mat för en anspråkslös utställ
ning som görs till Öppet hus i 
stadshallen. Det blir vår- och 

demonstrationsdagen sedd ge
nom ett tjugotal olika tempe
rament. Här återger vi August 
Strindbergs version. 

MAJ PA HEDEN 

Solen lyser på lä rkväg! H1! 

Heden st räcke r sig brun och dyig. 

I ng a blomster i gräset stå, 

ingen lärka ännu hörs slå, 
sjön i fjärran är svart och byig. 

När man plöjer och sh 

ifr1n år och till h 
är väl skörden vh? 

Eller är den ej? 
Säj! 

Nej! 

Heden ligger så tunger! O! 

Karlar komma med läkt och bräder, 
timra, snickra som till tn bro, 

måla sedan med rött som blod; 
rött är grundfärg, den syns och kläder! 

'Den är lik en schavott, 

den bådar ej gott 
men sth där den stått. 

Bådar den gott? 
Säj! 

Nej! 

Solen lyser p1lärkväg 1 H ör ' 
Heden av kaserner är kransad , 
ibland trupper man trumtnan rör 

och trumpeten vår högtid stör -

sto ra staden ä r väl förskansad. 
Och soldater ti ll fot 
se ut som ett hot. 
Ar det krig eller fred, 
vred 

säg ut eller tig' 
D et ä r krig! 

Skaror tåga i rad! Framåt! 
Röda fanor de föra! 
Utan vapen och utan ståt, 

ingen mäktar dem skilja år, 
ingen vågar de t yste röra! 
Då höras dä r ord 
från talarebord 
ej om brand eller mord·; 
blott om orätt och rätt! 
Rätt 
vill vi ha! 

Ja! 

Ha kurage stoppa företag 
Vpk är bestämt motståndare 
till att Lund ska få växa i en 
sådan omfattning att en helt 
ny stad ska behöva byggas 
norr om nuvarande Lund, 
skriver partiets represen t an ter 
i fastighetsnämnden , Eva Wig
forss och David Edgerton i en 
reservation om Stångbysta
den. Den koncentration av 
sysselsättning och boende 
som idag tenderar att drabba 
storstadsregionerna och uni
versitetsorterna Lund och 
Uppsala måste i stället förde
las på andra regioner. Lunds 
kommun måste därför inte 
bara låta bli at t aktivt försöka 
dra hit nya företag, utan även 
ha kurage att säga nej till 
etableringar som påskyndar 
en sådan koncentration. I 
stället för att skapa en helt ny 
stadsdel eller stad norr om 
Lund anser vi det vara viktigt 
att komplettera den äldre 
stadsdelen Norra Fäladen 
med en utbyggnad norrut på 
samma· sätt som öster om sta
den. 

Krångel igen 
om Nicaraguastöd 
Skolstyrelsen är beredd att 
medverka till att det görs 
en utställning om Nicaragua 
och Leon att visas bl a på 

, skolor. . Det är vpk som i 
en motion kommit med för
slag på hur vänskapsutbytet 
mellan Lund och Leon ska 
bedrivas. skolstyrelsens ytt
rande låter positivt. I den 
krassa verkligheten är det 
emellertid så att beslutet inte 
kommer att innebära någon
ting. Enligt skolkansliet ska 
beslutet tolkas så att från sko
lans sida kommer man inte 
att göra någonting för att det 
ska bli hågon utställning. Om 
någon annan tar initiativet 
kan man tänka sig att med
verka - 6m man får extra re
surser, så att man kan betala 
någon tjänsteman. Och det är 
det ju inte säkert att man får. 
Man kan också köpa delar av 
stödkommittens Nicaragua
utställning. Om man får 
pengar till det - och det är 
det ju inte säkert att man får. 
Det är inte första gången bor
gerliga politiker i Lund beslu
tar om något som skulle gyn
na Nicaraj!;ua, och sen krång
lar till det när beslutet ska 
verkställas. 

Kafegruppen till Öppet hus tar 
tacksamt emot bullar (och ka
kor, och mazariner, arraksbol-

. l . . lar mm) på första ina' K .... VECK<;JBLADET, vpk Lund~ tid-
.. • .. ·· J. . an nrng

1 
frnns r Lund att kopa r mll-

lamnas pa vpk-lokalen fran kl jöpartie's k-iosk. Och på vpk-ex-
1 O. peditionen förstås. . 
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POSTTIDNING 

Har du flyttat? 
Skicka hela adressdelen med din gamla adress till Veckobladet, 
Bredgatan 28,222 21 Lund. Min nya adress är: 

Adress: . .. . 

Postnummer: Postadress. 

Fel om Fäladsgården 

I Veckobladet nr 13 skrives 
att Lilla Teatern till fritids
förvaltningen måste betala 
3 eoo kronor i hyra för 
p'åladsgården. Denna uppgift 
är minst sagt överdriven. Lilla 
Teatern kommer att betala 
550 kronor, vilket innebär att 
vi (d v s politikerna) beslutat 
om avsevärda avsteg från gäl
lande taxor. Vi gör vad vi kan 
för att underlätta för den fria 
teatern i Lund. 

Vänligen 
Benny Jönsson 

Fritidsnämnden 

Zitko, Lent z m fl 
Om första maj och begivenhe
terna då skriver vi utförligare 
i nästa nummer. Vi vill här 
bara påminna om att VQkS de
monstration samlas på Cle
menstorget kl 13 och som 
vanligt avgår klockan 14. 
Arets huvudtalare vid avslut
ningsmötet på stortorget är 
till antalet tre: Knstma Zttko, 
Karin Lentz och Lars Werner. 
Inte minst den sistnämnde 
väcker intresse i dessa tider. 

Före och efter demonstra
tionen är det öppet hus på 
stadshallen med servering, 
musik, utställningar och film. 
Och på kvällen blir det första
majfest på samma ställe. 
Chefkocken är ny men som 
dansb and återkommer Qvinn
tetten från Malmö, som gjor
de sådan succe förra året. 

Hjälp till 
Nu behövs dina händer och 
fötter om vi ska kunna genom
föra l Maj .. Flygblad och 
affischer på exp Bredg 28. 

Arbetsmöten 
Vi jobbar med banderoller, 
lagar och gör nya. Ta med 
saxar, strykjärn, färgglada lap
par. Lördag 15.00 och Söndag 
13.00 på exp Bredg 28. Vill 
du hellre jobba hemma går 
det bra. Ring Rune eller 
Kajsa 13 82 13 vard 10-18. 

Anmäl dig som funktionär 
Hjälp till vid demonstrationen, 
Öppet Hus eller Festen. Vi 
behöver några som kan sälja, 
bära, räkna, prata, servera, 
diska, städa. Exp 13 82 13 
ger dig uppgifter. 

Hermelin
loppet 
Första upplagan av vpk IF:s 
motionslopp på långfredags
morgon samlade bara 2 löpare, 
l cyklist och l supporter. 

Löparna Bernt Borgestig 
och Finn Hagberg avverkade 
den dryga milen på l timme 5 
minuter, varvid en längre paus 
på S: t Larsområdet är inräk
nad. 

Vid framkomsten till Kors
gatan erhöll pionjärerna god 
saft av husfru Kristina, som 
just anlänt med flyg från 
Strassbourg. 

En verkligt lyckad dag, 
tyckte cyklisten Birgitta Fern
stedt, som särskilt gladde sig 
över att ha upptäckt Rinne
bäcksravinen. 

Sportsred 

Nordskånsk 
rutin 
Arets påskvandring präglades 
av trött rutin. Det var också 
artonde året i följd som vand
ringssektionen var ute i Skå
ne. Av de utlovade fyra dagar
na blev två, av de tio milen 
knappt fem . Nordskåne syd
väst om Osby är ingen särskilt 
hänförande trakt och vårteck
nen (myror, tranor, tussilago 
mm) är sej tämligen lika år 
från år. Bara fem personer 
deltog i vandringen som heller 
inte bjöd på några större ut
maningar, eftersom middags
temperaturen nådde sommar
höjd och röken steg rakt upp 
från nattens vindskydd. Enda 
egentliga nyheten var att en 
deltagare körde med vitt port-
vin. 

gr 

Lundakultur från vänster 
"1987 års utgåva av Lund sett 
från vänster tar från olika 
synvinklar upp kulturens vill
kor i Lund. Flera av artiklar
na är utformade som kritiska 
analyser; andra är beskriv
ningar av den kulturella akti
vitet som inte låter sig hejdas 
av ekonomiska och politiska 
vargatider. Dessutom finns 
det skönlitterära bidrag att lä
sa och illustrationer att be
grunda." 

Ja, så skriver årsboksredak
tionen i en förhandsinforma-

tion om den skrift som i van
lig ordning utkommer till för
sta maj. Arets redaktion är 
fräsch och vi i VB inte så in
syltade som vi brukar vara. 
Därför kan vi också utlova en 
opartisk recension i början av 
maj. Men just nu uppmanar vi 
läsarna att skaffa sej "Lund 
sett från vänster 87". Den 
kommer att säljas kring vpks 
förstamajaktiviteter och där
efter på vpks expedition. Er
bjudande via VB är också att 
vänta. 

Rabert Berg har ritat den realistiska framsidan till årets Lund 
sett från vänster. Och baksidan, som ni ser om ni köper boken. 

RUM ATT HYRA 

Två vackra rum uthyres i skåne· 
länga i Värpinge från den 1 juni. 
Ta stadsbuss linje 2 eller SJ·buss 
139. Tillgång till bad, kök och 
t rädgå rd. Tel 131555. 

VPKS INTERNATIONELLA UT
SKOTT. Mån 27.4 k l 20 visar 
Gunnar Stensson bilder från Eri
t rea. Vpk-lokalen, Bredgatan 28, 
kl 20. 
VPK IF . Lö 25.4k116-18utom
husträning på Lerbäck . 
VPKS MI LJÖG R UPP. Sö 26.4 kl 
19 hålls ett studiemöte om 
kommunens miljöprogram:. Hans 
Jeppson inleder om " Trafik och 
väghållning" . Vardand is lokaler, 
Nygatan 1. 
AMNESTY. Lö 25.4 har v i böss
insaling på stan . Alte Kamareren 
spelar. 
BLASORKESTERN. Lö 25.4 kl 
10.40 sam ling Märten storget för 
appellmöte o m temat "barn" . V i 
spelar barnprogrammet, ta med 
avvikande h u vud b o nad, stora nal
lar och rytminstrument. Sö 26.4 
k l 17.45 förstamajnovetterna. Kl 
18.45 förstamajgenrep med stora 
orkestern. Felande noter utdelas 
d ä kontakta annars Olle Teleman , 
tel' 128088 eller stämko mpis. 

jiji~ak l ~ kommunalpolitik 

Kompo lgruppen träffas m ä 27 .4 
kl 19.30 p å vpk-lokalen . 

~ECKOBLADET . 

Detta nummer gjordes av Rol f L 
Nilsson, Gunnar Sandin och L asse 
Svensson . 

Nästa VB·nummer görs på t isdag 
den 28.4 . Kontaktredakt ö r Fin n 
Hagberg, tel 129098. 


