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-Va då naturvård? 
Naturvården tillhör de områden där det politiska och ekono
miska ansvaret har flyttats över från stat till kommun. Det 
skedde inte utan betänkligheter från naturvårdsintressenas 
sida. Har kommunerna intresse och kunskap nog att ta sej an 
detta, undrade man. Särskilt fruktade man för de små kommu
nerna. I de större, särskilt på universitetsorterna med deras 
kunniga opinion och kvalificerade personal, går det väl bra , 
sades det. 

Hur det har gått i de oakade
miska småkommunerna har und
gått VB. Vi vet bara att det är illa 
nog här i Lund. · 

Inte ens julgranspengar 
Sakernas sorgliga tillstånd upp
dagades när ·park- och natur
vårdsnämnden hade budgetmöte 
förra veckan. 70 000 kronor var 
allt som naturvårdsåtgärderna 
skulle få enligt presidiets förslag. 
Alla de pengarna var avsedda för 
fortsatt arbete med Skåneledens 
sträcka genom kommunen, men 
även här har några kilometer pru
tats bort. Som jämförelse kan 
nämnas att de kommunala jul
granarna får kosta 82 000 och 
tömningen av hundtoaletter cirka 
200 000 kronor . . 

Vpk-ledamöterna (Ann Schly
ter och Henrik Smith) proteste
rade och undrad~ hur detta stäm
de med att kommurten redan från 
den l juli i år ska överta ansvaret 

för naturvården. Förvirring och 
förlägenhet utbröt. Det var up
penbart att arbetsutskottet helt 
hade förbisett detta. 

Misstro och förtroende 
Vpk-arna menade att naturvården 
borde få 25 O 000 kronor ytterli
gare,men sänkte budet till 
200 000 för att det lättare skulle 
bli antaget. Det hjälpte dock inte. 
Man måste konkret veta vad 
pengarna ska användas till, löd in
vändningen. Det hjälpte inte att 
vpk förklarade att man hade för
troende för parkförvaltningens 
förmåga att hitta angelägna pro
j ek t, och att det därför räckte att 
anvisa l 00 000 till utredning och 
lika mycket till genomförande, en 
i sammanhanget vanlig mix. 

Högerrepresentanternas miss
tro mot tjänstemännen var däre
mot borta när de kom med ett 
allmänt förslag om att förbilliga 
underhållet av kommunens lek
platser med 185 000 kronor. Den · 
nedskärningen skulle förvalt-

P-stämmor 
Den 25 maj hölls bola~sstämmorna med kommunens bolag, 
Lunds kommuns parkermgs AB och Fastighets AB Färgaren, 
på sammanträdesrummet i rådhuset. Numera är dessa stämmor 
öppna för kommunfullmäktiges ledamöter, efter det att vpk 
fick gehör för en motion i frågan. I år var det emellertid endast 
vpk som utnyttjade närvarorätten. 

Stämman med AB Färgaren var 
en snabb affär på sex minuter 
enligt tidtagaren och supplean
ten i bolagsstyrelsen Larry An
dow(s). 

Längre tid tog däremot Par
keringsbolagets stämma där det 
blev diskussion om det nya 
parkeringshuset i kv Dammgår
den. Vpk är ju emot att parke
ringshuset byggs, men majori
teten för är kompakt. Dock vill 
denna majoritet placera huvud
entren för fotgängare med hiss-

förbindelse mellan de två in- och 
utfarterna. Kring detta utspann 
sig diskussionen på bolagsstäm
man och varken Birger Rehn (s) 
eller Ebba Lyttkens (fp) tyckte 
att stadsbyggnadsdirektören har 
rätt när han menar att entren är 
mycket olämpligt placerad. 

Fru Lyttkens påpekade den 
svåra olägenhet som skulle upp
stå om man tar bort ifrågava
rande entre eftersom de stackars 
bilisterna då skulle tvingas att 
gå långa sträckor inne i huset 
till och från trapphuset vid 

ningen verkställa på egen hand. 
Det hjälpte inte att kommun

ekolog Englesson förklarade sej 
ha många ideer om hur ytterligare 
naturvårdspengar kunde användas. 
Inte heller att Henrik Smith rada
de upp konkreta projekt, till 
exempel om skydd för utrotnings
hotad orkideer i Kungsmarken 
eller våtmarker sam riskerade att 
torrläggas. 

Inte nu men sen 
Till dem som avvisade vpks och 
naturvårdens krav hörde skogstill
syningsman Gunnar Jönsson i 
Genarp, socialdemokrat i nämn
den och tillika arbetarkommunens 
ordförande. Snabb uppfattnings
förmåga brukar inte vara Gunnar 
J önssons starka sida, men när han 
väl kommer igång brukar det bli 
något rejält. Så när nämnden så 
småningom övergick till att be
handla den (visserligen inte så 
förpliktigande) ekonomiska lång
tidsplanen, EVP, yrkade han 
300 000 om året till naturvården. 

Vi får hoppas att socialdemo
kraterna står fast vid sitt bud när 
den dagen kommer, och att Lunds 
natur klarar sig till dess. Kanske 
kan man också önska att förvalt
ningen vinner i förmåga att slåss 
för sina krav. För det kan väl inte 
vara så att även den hade missat 
kommunernas nya ansvar? 

Gr 

västra gaveln . Bolagets VD, Åke 
Lindblad kunde meddela att 
Björn Gunnarsson på stadsarki
tektkontoret i särskild skrivelse 
till byggnadsnämnden kommer 
att redovisa synpunkter på 
entren. 
Det ska vi fira 
Efter stämmorna bjöds det på 
förfriskningar i Knutssalen vari
från bolagens styrelser, supple
anter, revisorer· och speciellt in
bjudna sedemera ställde kosan 
till Häckeberga Värdshus för att 
fira vinsten i bolagen under det 
gångna verksamhetsåret. Parke
ringsbolagets vinst var 129 578 
kr och 33 öre och Färgarens 
årsresultat 509 000 kr varför 
det givetvis finns anledning att 
misstänka att firandet antog 
ganska ansenliga former. 

M;sstankens ev sanningshalt 
kunde emellertid icke verifi
eras eftersom VB:s Genarpsie
porter vid tillfället befann sig å 
Folkets Hus i Stockholm och 
därvarande partikongress med 
v pk. 

Från red. 
Tiden rinner snabbt undan. 
Snart är vi alla döda. Men vi 
har i alla fall hunnit med att ge 
ut denna ganska partioberoende 
vpk-tidning drygt 11 år på fri
villig basis. Många har hunnit bli 
utbrända genom tiderna andra 
har gått vidare till nya betungan
de frivilliguppdrag. 

Snart är det sommar och vi 
få som är kvar ska försöka 
hämta nya krafter till hösten. 
Men det känns tungt för sedan 
vi flyttade till Fabriksgatan 
flyter inte manus in lika lätt 
som när vi gjorde bladet på 
Bredgatan: Prata kan alla men 
skriva är minsann inte så lätt. 
Det behövs fler som skriver kon
tinuerligt och fler som är bered
da att arbeta med redaktionsar
bete ett par kvällar per månad. 
Tänk på det under semestern! 

Nobelle epoque 

Vid bordet just innanför dörren 
på Pizzeria Nöbbelöv 

hänger två ungdomar 
utan tanke på kniv och gaffel. 

Utanför står motorcykeln 
lydig och stolt 

och ger livet en aning stadga. 
Grabben vickar världsvant på 

stolen 

flickan idisslar gamla tummade 
veckotidningar 

och ett något fräschare Toy. 

Kan ungdomar vara 
mera sexton år än så. 

B oken och jag 

Vid Nygatans slut 
träffas boken och jag. 

Att gå in under dess grenverk 
gör mig barnsligt upprymd. 

Ostörda lever de här inne: 
stämningar skyddade av 

släpande grenar. 

Så för jag några grenar åt sidan 
och stiger vuxen ut på 

grusgången. 

Karl Wirting 

Eftersom KW uteblev förra . 
veckan kommer här två texter 
på samma gång. 



KHF 
ställer 
upp! 
KHF-Kommunistiska Högskole- ' 
förbundet i Lund, ställer upp i 
kårvalet med valbeteckningen 
KHF-VPK. KHF är VPKs student
förbund och den största socialisti
ska studentorganisationen på hög
skole- och universitetsnivån i vårt 
land. KHF sitter med i studentkå
rerna i Umeå, Uppsala, Stockholm 
och Växjö. 

Anledningen till att vi ställer 
upp är att, vi vill från förbundet 
visa studenterna på vårt socialis
tiska alternativ, och motverka den 
borgerliga ideologiska dominansen 
här i Lund. Vi vill också med vårt 
deltagande stärka de redan existe
rande vänsterkrafterna i Lunds 
studentkår. Idag är den student
politiska kampen riktad mot stats
makterna i fråga om förbättrade 
studiemedel. Vi vill aktivt delta i 
kampen mot nedskärningarna vid 
Lunds Universitet, särskilt har 
nedskärningarna under de senare 
åren drabbat humaniora och sam
hällsvetenskap. Och här i Lund, 
anser vi inom KHF, att det är vik
tigt att motverka den borgerliga 
kommunfullmäktigemajoritetens 
särbehandling av studenterna 
inom sociala trygghetsfrågor. 
Denna särbehandling får som kon
sekvens att studenterna i Lund 
klassificeras som andra klassens 
medborgare. . 

Du är välkommen att delta i 
kampen för en bättre högskola! 
Kontakta KHF, Bredgatan 28 , 
222 21 Lund. 

Jari Ström 

NY DAG . vpks tidnong, finn.s att 
köpa på iö ljande ställen i Lund': 
Pressbyrån Centralen och Botulfs
platsen, AhiE!ns, Lasarettskiosken , 
och Konsum Fäladstorget. 

Ny smart 
transaktion· 
Medan hälsningborgaren (numera 
lundabon) Rolf Nilsson kämpat 
mot J örnligan på kongressen laJ1-
serar kapitalet en ny metod for 
att maximera profiten 1 hans he~
stad. Boliden säljer sina lokaler till 
en firma som består av ett antal 
banker för 988 miljoner. Efter 
skatt blir det 700 miljoner kvar. 
Boliden hyr sedan samma lokaler 
och har rätt att köpa tillbaka rub
bet med värdestegringar och allt, 
in o~ ett visst antal år . Bankerna 
tjänar pengar på hyran och Bo
liden får göra d1verse avdrag kan 
man tänka. Allt sker på papperet 
bakom slutna rum. I Hälsingborg 
intet nytt! 

Snart kommer borgerliga poli
tiker (i exempelvis Lund) på att 
man ju kan sälja skolhus, stad~hus, 
daghem, sjukhus och fngora 
kapital och göra avdrag o s v. . 

MjaU 

Är Werner lat t ex? 
I den heta debatten 'kring 
Lars Werners ledarskap har 
det antytts att han skulle 
vara lat, men det är svårt att 
tro att en lat människa skulle 
anstränga sig så mycket för 
att hålla ihop ett parti, som 
kommit i strid med sig själv. 
Under l maj då Werner var 
i Skåne gjorde han ett vitalt 
intryck både i talarstolen och 
nät han 'fick tala med vanliga 
människor på tu man hand. 

Men det är möjligt att han har en 
benägenhet att somna på samman
träden när partiets teoretiker pre
dikar dagens text. 

Om att dricka 
Har då Werner spritproblem? Man 
får väl förmoda att han odlar sin 
örtträdgård för att rätt kunna 
smaksätta brännvinet. Och att han 
ingalunda spottar i glaset, i syn
nerhet inte om bordet _dignar av 
inlagd sill. Han följer väl också 
nordbornas sed att dricka ordent
ligt när man dricker (liksom godis
ätande bör begränsas till vissa till
fällen under veckan), men 
Werners allmäna fysiska fram
toning talar för att han är i god 
kondition. Liksom Hemmingways 
gamle fiskare har han ögon som 
är muntra och obesegrade. 

Det bästa hos Werner är att 
han verkar så tolerant, vilket 
tyder på att han är på väg· att bli 
vis . Mitt i stridens hetta värnar 
han om hela partiet, alltså även 
sina motståndare. Att han inte vill 
ha dem alldeles tätt inpå sig i 
form av viceordföranden må man 
kanske förlåta honom. 

Olika sorter ryms 
Politiskt står han för en linje som 
går ut på att olika sorters socia-

lister ska kunna rymmas i vpk, 
vilket i praktiken innebär ett er
kännande av att vpk är ett socia
listiskt folkparti, som inte anser 

sig behöva försvara Lenin och 
Sovjet i vått och torrt, utan ar 
helt fritt att ha den politik som 
dess medlemmar önskar. Mot 
detta står en bred uppfattning att 
alla måste vara "kommunister" 
med en bestämd ideologi, som på 
något sätt avsöndrar ett korrekt 
handlande gentemot klassfienden. 
Den enskilde medlemmens halv- · 
knasiga ideer tuktas på så vis till 
en fast åskådning som alltid klart 
profilerar sig gentemot social
demokratin. Liksom inom religio
nens värld tycks de som står en 
närmast vara farligast . Grannen 
ska man se upp med! 

Den försiktiga vägen 
Emellertid har vpk redan beträtt 
reformismens väg, som till sin 
kärna innebär ett erkännande av 
flerpartisystem, parlamentarism 
och demokratiska fri- och rättig
heter. Att vpk i det samman
hanget ibland måste vara en svans 
till socialdemokratin eller vara 
lillebror till sossebusen är inte 
särskilt upprörande. Men Werner 
har fått lida kritik för detta, trots 
att i praktiken riksdagsgruppen 
nästan alltid varit enig. 
Nu har kongressen sagt ifrån att 
man vill ha Lars Werner till parti
ordförande och att "J örnligan" 
må besinna sig. Kanske kommer 
Jörn Svensson att förlora sitt 
skånska riksdagsmandat efter att 
allt för länge ha suttit på det. 
Detta är föga bekymmersamt. 
Men det vore sorgligt om han la 
av helt och hållet, han är trots 
allt ett politiskt geni i talarstolen 
och lidelsefullt engagerad i för
svaret av förtryckta minoriteter. 
Hans politiska visioner har, på 
gott och ont, påverkat vänstern 
under ett par decennier. Han har 
anklagats för att vara "konspira
tör" , men i så fall är han världens 
sämsta ty det mesta har ju utspe
lat sig i massmedia. 

skarprättaren 
Det kan också vara så att J örn 
känt sig säker i sadeln, att han 
varit partiapparatens man och att 
han utsetts att vara skarprättaren 
när ledarens huvud skulle ha fallit. 
Därom kan vi inget veta och det 
är för övrigt inte glasklart att allt 
är så enkelt och logiskt som säkra 
uttolkare vill påstå. Så låt oss 
framhärda i vårt dialektiska för
mift och aldrig ta något för givet. 
Världen är full av dimmor och 
de lättar aldrig. 

Finn Hagberg 

Långt borta på landet 
Sommaren är snart här, med sol
varma dagar i fritidshuset. Det är 
en lycklig tid, man ligger i häng
mattan eller man målar staketet 
grönt. 

Men, det finns problem, t ex 
med mathållningen. Hur klarar 
man den under olika förhållan
den? Jag har försökt tänka mig in 
i tre fall; 

l) Man sitter där och stirrar in 
i skogsbrynet. Mat för en, alltså. 

2) Det är familjeträff, kanske 
en födelsedag med besök av för
äldrar och svärföräldrar, kanske i 
allt tio personer vid middagsbor-·· 
det. 

3) Det råkar falla sig så att alla 
de man någon gång har bett hälsa 
på helt apropå faktiskt kommer, 
alla på en gång. De är plötsligt 
där; hela gänget från jobbet, släk
ten i dess helhet, gamla lumpar
kompisar, tidigare älskares/älska
rinnors gamla och nya familjer, 
med släkt och vänner etc. Det är 
kanske inte så sannolikt, men man 
måste vara beredd, låt oss säga på 
h undra personer. 

Mitt förslag är att vi bjuder på 
lappskoj s. Det är både nyttigt och 
gott, det är lätt att laga och prak
tiskt att servera. 

Lapskojs 

Nöt- eller griskött 
stekfett 
Potatis 
Vatten 
Gullök 
Salt, vitpeppar 

l portion 
125 g 

3g 
300 g 

3 dl 
20 g 

Skala, hacka och fräs löken. Skala 
och kok~ potatisen. Skär det kok
ta köttet i tärningar (l x l cm) 
och lägg det i en kittel och låt det 
koka i vattnet. Mosa potatisen 
och späd med köttbuljong till ett 
fast potatismos. Blanda ner köttet 
och löken i potatismoset. Krydda, 
smaka av. Servera, gärna med röd
betor och ev stekt ägg. 

Tipset kommer' egentligen från 
KOKRF (Koktjänstreglemente för 
försvarsmakten) del 2, fastställd 
av chefen för armen 1983, och 
där hittar man många andra trevli
ga recept. 

Smaklig måltid och trevlig 
sommar! 

Lucifer 

l O portioner 
1,25 kg 

25 g 
3 kg 
3 l 

200 g 

l 00 portioner 
12,5 kg 
250 g 

30kg 
30 l 
2 kg 



F ör hängmattan 
Nu är vi mitt i den tid, när 
man kan börja längta till som
marens hängmatta - givetvis 
med en bok i näven. Bor du 
i Lund, är det givetvis lunda
litteraturen som gäller. 
Ett par av årets lundaböcker har 
redan granskats i VB, men jag på
minner om några igen. Glöm t ex 
inte Skånska Akademiens biogra
fisamling " Skåningar". Det i mitt 
tycke mest läsvärda i den boken 
är Helmer Långs porträtt av "den 
klassiske överliggaren" Sam Ask. 
Där tar Lång effektivt kål på den 
sed vanlig_a studentnostalgiska bil
den av Overliggaren och ger läsa
ren i stället en ganska patetisk, 
för att inte säga tragisk, bild av en 
u tanförmänniska. 

skönlitterärt 
Inte heller i är kom det några sto
ra lundaromaner. Av skönlittera
tur kan nämnas två böcker. Den 
ena är Lunds Lilla Peonklubbs 
antologi "Tur och retur Lund". 
Den andra är en posthum essay
samling av Frans G Bengtsson 
"Äreräddning av compeadoren". 
Den innehåller efterlämnade 
stycken och sådant, som tidigare 
publicerats i tidningar. Boken häl
sades av de flesta kritiker med ve-

derbörlig aktning - "essayens 
mästar~". Men lägg också märke 
till den kvinnliga kritikern Ruth 
Halidens omdöme - "pinsamhe
ter". Frans G Bengtsson var för
visso både skönskrivande och 
reaktionär. Läs och döm själv. 

Lund'ahistoria 
Intressant lundaläsning kan man 
ibland hitta på de mest oväntade 
ställen. I Sydsvenska medicinhi
storiska sällskapets årsskrift för 
1986 finns således en uppsats av C 
G Ahlström om hälsobrunnar i 
Lund. Där beskrivs både brunnen 
på Helgonabacken och den i Lilla 
Råby. Kring dessa brunnar organi
serades på 1800-talet både brunns
dricknmg och sällskapsliv. 

Den lundahistoriska litteratu
ren har också försetts med ännu 
ett nummer av K Arne Blom 
"Slagfålt i lundabygd". Den är -
som Btom påpekar i förordet - en 
avläggare till hans tidigare bok 
"Slagfålt i Skåneland" och till en 
artikelserie i Sydsvenskan i som
ras. I boken redovisas 11 slag -
eller ska vi säga "möjliga slag" -
mellan åren 945 och 1676. Bak
grund och omständigheter är så
vitt jag kan bedöma korrekt 
återgivna, men väl kortfattat. Det 
är jll tyvärr så att de flesta av oss 

vanliga läsare är dåliga på äldre 
historia och dessutom är vi - även 
i Skåne - obekanta med vår dan
ska historia. Blom polemiserar i
härdigt mot svensk historieskriv
ning om Skåne. I svenska skol
böcker glider man undan det fak
tum att Skåne under många är
hundraden utsattes f0r svenska 
krigståg och att den svenska eröv
ringen och den effektiva för
svenskningen medförde kulturell 
och ekonomisk stagnation i land
skapet. 

Bästa boken 
Den bästa boken har jag sparat 
till sist. Det är SSKs jubileums
skrift "Historisk atlas", en ganska 
tunn kartbok. Över ett stort antal 
områden inom SSKs räjong (varav 
flera frän Lunds kommun) har 
man sammanställt kartbilder från 
1815 och 1915 med flygbilder 
från 1985. Alla sammanställningar 
är kommenterade. Här får man på 
ett pedagogiskt och lättillgängligt 
ocii roligt vis grepp på landskapets 
förvandling: byasprängning och 
skifte , uppodling, befolknings
flyttning och förvandlingen till 
vår tids storskaliga landskap. En 
bok att grunna på länge i häng
mattan! 

Slöseri nted andligt kapital 
Under sommaren kommer huvud
biblioteket och filialer drastiskt 
minska öppethållandet. Det är ett 
väldigt slöseri med andligt kapital 
och bittert för dem som har bib
lioteket som läs- och arbetsmiljö, 
och det är många fler än man tror. 
Sven Ochbarn har i en undersök
ning på just Lunds stadsbibliotek 
visat att många av dem som besö
ker huvudbiblioteket inte lånar 
böcker. 

På söndag stänger man helt. 
Det är den dag då vanliga lunda
bor och många barn besöker hu
vudbiblioteket medan studenter 
föredraJ: måndag till fredag. Dagen 
är alltså dåligt vald. Detsamma 
kan man säga om iden att inte 
öppna förrän kl 12. Det är ju ti
digt på morgonen många tid
ningsläsare vill ta reda ~å va~ so!ll 

Lilla Teatern 
Trots akuta lokalbekymmer kör 
Lilla Teatern för fullt. Just nu är 
tre uppsättningar aktuella: 

l) Fäbodteatern spelar "The 
Playful Penguin" !ö 30.5 och sö 
31.5 kl 19.30, stadsbibliotekets 
hörsal. 

2) "Av och med Kirsten Roth 
och fyra damer BH". To 28.5 och 
sö 31.5 kl 21 (biljetterna ska häm
tas kl 20), Kulturens kafe. 

3) Blandad vuxen- och barn
ensemble spelar sin egen "Dagen 
då Erik försvann", må 1.6 och tis 
2.6 kl 18.30. KVs teaterstudio på 
Märtenstorget. 

Information och bokning Lilla 
Teatern, te1125101. 

hänt i världen! Biblioteket borde 
~tminstone hålla ett särskilt tid
ningsrum öppet från klockan 9. 

Det här är ett exempel på att 
borgarnas sparpolitik alltid drab
bar servicen. Då Lund ju är en 
stad i kraftig tillväxt borde det 
vara ett minimikrav att åtminsto
ne bibehålla uppnådd standard 
inom kultursektorn. Om ändå 
borgarna framhärdar i sitt sparnit 
borde besparingarna i första hand 
ske genom avbyråkratisering. 
Exempelvis kan man införa regler 
som säger att varje tjänst åtmin
stone till hälften måste bestå i 
direktkontakt med låntagare och 
att ingen får åka på konferens i 
mer än, låt oss säga, 14 dagar 
under ett är. Det skulle tvinga 
fram förenklingar i pappersruti
nerna och en spridning av konfe-

Rock på Fäladen 
Lördagen den 30 maj kl 14 bry
ter den traditionella Delphifesten 
ut vid badet på Norr<;~ Fäladen. 

Rockband spelar på gräsmat
tan utanför under eftermiddagen 
och samtidigt pågår barnaktivite
ter och försäljning. Det blir barn
film kl 15 .30 och festen avslutas 
med dans på Delphi 21-02, där 
New Rotics och E. D. Blues spe
lar. Bland de band som uppträder 
under eftermiddagen märks The 
Steelman, Wild Experience, Pain 
of Perry Masan, Garaged Lernon 
och Paint me Blue. 

Hyresgästernas kontaktkom
mitte arrangerar. 

rensåkandet. 
Tyvärr är ideer som "tjäna 

folket" , "förena teori och prak
tik" och "ökad jämlikhet" inget 
på modet numera, så ingenting 
kommer att hända utom att arga 
biblioteksbesökare lär stå och 
banka på dörren kl l O tills dess de 
lärt sig de nya öppningstiderna. 

FH 

Princip irellt 
Stig Nilsson i VB och läroboksför
fattaren Charles Singer förlägg\% 
300-ärsjubileet av Newtons bok 
till l987. Själv firade jag med for
skare och äppeldrycken Pommac 
på fysiska institutionen i maj för
ra året. lesperspexet Newton gavs 
och <ln spännande utställniogom 
densamme satt uppe en eftermid
dag. 

Rolf Lindborg skrev om Prin
cipia i Ny Teknik och hävdade på 
Kulturnatten att det var jubileum 
da. Boken hade just kommit ut på 
svenska (på Liber). 

- H vornär firer man Newton · 
bed st? 

- Hvergang! 
Birgitta Femsted t 

Frän det 
kommunala 

Lilla Teatern 
Lilla Teatern stod ännu en gång 
utanför ingången till fullmäktige 
och vädjade tillledamöterna att se 
till att något hände, att Lilla Tea
tern får ersättningslokaler för de 
som blivit oanvändbara i samband 
med fastighetsnämndens beslut 
att skolkansliet och Lilla Teatern 
ska dela ingång. 

En handikapphiss ska placeras 
i Lilla Teaterns foaje, som då inte 
längre går att dubbelutnyttja som 
repetitionslokal ocl' foaje. Nu står 
alltså Lilla Teater: . utan rep-lo
kaler eftersom ombyggnaden av 
deras nya lokaler vid stortorget, 
tidigare beräknat att vara klart 
nu, ännu inte ens har påbörjats. 

Lilla Teatern behöver särskilt 
rep-lokaler till sina större upp
sättningar. Varför kan inte kom
munen låta Lilla Teatern repa i 
gamla elverket vid Winstrupgatan, 
enligt dem själva utmärkta lokaler, 
nu när det är bestämt att den 
centrala mottagningsstationen för 
el inte ska placeras där? 

Att bo mitt i stan 
I fullmäktige förra torsdagen 
diskuterades ett planförslag som 
gäller ett centralt beläget kvarter, 
Bollen, där kommunen tänker låta 
den privata byggherren John 
Mattsson högexploatera området 
så att gårdsförhållandena kommer 
att bli urdåliga. Dels kommer 
gärden att ligga på ett parkerings
hus nedgrävt i marken. Dels kom
mer gården också att li~a en 
meter över gårdarna intill p agrund 
av denna parkerings-"lösning". 

Den s k friytan, d v s den 
utomhusyta som de boende 
kommer att få dela på, är bara på 
15% av vad som rekommenderas 
vid nybyggen. 

Christine J önsson (m) och 
byggnadsnämndens ordförande 
nämnde idrottsplatsen i kvarteret 
intill som en kompensation för 
den dåliga gårdsplanen. Tur att 
den idrottsplatsen låg just där. 

Vpk: oförändrad busstaxa 
I tisdags hade gatu- och trafik
nämnden att behandla budgeten. 
Vpk krävde som enda parti oför
ändrad busstaxa samt en chock
höjning av parkeringsavgifterna 
på sammanlagt två miljoner. Vpk 
var också ensamma om att inte 
vi~a bevilja investeringsmedel till 
Rabyholms alle och Västra Ring
en. 

Alla partier säger sig vilja få 
bort saltanvändningen på stadens 
gator, men endast s och vpk var 
villiga att bevilja medel härtill. 
Även i en rad andra frågor stod s 
och vpk eniga gentemot borgar
nas destruktiva sparförslag. Tyvärr 

. var m p inte närvarande på mötet. 

VBs sommarlov 
Nästa VB (nummer 21) är det sis
ta före sommaren. Egentligen ha
de vi tänkt göra paus redan nu, 
men kongressen tarvar en del 
kommentarer. Ni är hemskt väl
komna att medverka med texter 
och teckningar! 
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Bredg.atan 28, 222 21 Lund. Tel 046/12 74 95 (onsd efter k118.00) 
P?st~ro 17 459-9 . Prenumeration 90:-/år 
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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: ' 

Karin Blom 
U8rdavägen D:85 
223 71 Lund Adress : .... 

Postnummer: 

Lundademokrater 
i affekt? 
V pk Lund i allmänhet och enskilda 
vpk:are i synnerhet brukar beröm
ma sig av att ha en fri och öppen 
debatt. Alla ska få komma till tals 
och man ska ha olika åsikter i 
partiet. Det är bara bra säger man. 

I Vpk-Lund har man ingen 
styrelseordförande för pai:tiföre- ' 
rungen - för att ingen enskild 
person ska "få för mycket makt" 
har det sagts. 

Det är därför med stigande för
våning jag läser Gunnar Stenssons 
inlägg i förra nr av VB, och ser 
och hör Rolf Nilsson, distrikts
ordförande för Vpk Skåne och 
kongressombud för Vpk Lund . 
B~gge går till våldsamma angrepp 
pa de kamrater som har en annan 
uppfattning än Stensson och 
Nilsson. Valberedningen har 
"konspirerat" menar bägge därför 
att man vågat föreslå till parti
styrelsen kamrater som har en 
(förmodad) annan uppfattning än 
Lars Werner. 

Med andra ord menar två av de 
som, på lokalplanet, stöder 
tanken att en ordförande skulle 
innebära maktkoncentration inte 
bara att partiet ska ha en' ord
förande, men att denna ska omges 
enbart av ledamöter som i alla 
väder stöder ordförandes upp
fattning! 

Hur går det då med demokratin 
i partiet'? Hur går det då med den 
fria debatten i partiet? 

Gunnar Stensson, som jag kän
ner som en sansad person, måste 
ha hamnat i affekt och har nu 
förhoppningsvis lugnat ner sig. 
~den med ett kollektivt ledarskap 
1 partiet kan väl egentligen inte 
Gunnar Stensson ha något emot? 

Rolf Nilsson agerar på kongres
sen som om kamrater med avvi
kande uppfattning vore partifien
der. Om Rolf Nilsson hamnat i 
affekt vet jag in te. God stilist som 
han är har han kanske fångats i sin 
egen retorik. Det är det vänligaste 
omdöme jag kan avge om hans 
agerande. Massmedia är uppenbart 
förtjusta i hans sätt att uttrycka 
si~: De i Vpk Lund som verkligen 
stoder en fn och öppen debatt 
bör emellertid betacka sig för en 
sådan förespråkare för V pk Lund. 

Rune Liljekvist 

Postadress. 

?, ~~~'~' ~m1!.:r .~~~~,;~!,~!, ' ERITREA"iiYJX 
mundelsnämndscheftjänsten på norr uttalat en önskan om att få UTGESAVEGISNEDEKoNoNisunooA,;;. 

Norr. Av de sökande återstår nu en samordnare, inte en chef. Men ::-:".::."• ... ,.,. 
skolledaren på Linero Jan Olsson personalförvaltningen har sagt ""'""m•o•o•wru.rroiu 
och utredaren på socialförval t- ifrån att det ska vara en chef. Skill- ··~r~ .~-:;'E"~c~~--g~::ll.".:"" · 
ningen Roger Niklevski. naden är, förutom lönen att en •rg,J~~~~~.~k~~m~o.~~':~~~~~" 

Niklevski har under några år kommundelschef basar ö~er alla ••rroN<ttoENOnAmkfROHTu,.unAJiu.rr•u 
jobbat på Norra Fäladen med tjänstemän, medan samordnare urt•u•••-n•nuMvs•OCII-JtnJifiOI<!I<r 
social områdesbeskrivning och har mer är att betrakta som en järn- Prenumerera på ERITREA-
också varit med om att dra igång like med övriga verksamhetsan- nytt, Pi 486 37 39-1, Lund, 
l,(DN-v~rksamheten på Norr. O Han . svariga, vilket skulle kunna locka 40 kr. 
ar alltsa väl bekant med omradet. fram en demokratisk arbetsstil 
Men även Jan Olsson känner Fä- även bland tjänstemännen. Men ~~ 
la.den, för. han bor där och är ord- politiker har vant sig vid systemet /-c--1 
for~nde 1 de~ mycket aktiva med en högsta tupp inom för- l 
S()Cial~emokratlska, stadsdels- valtningen, så Niklevski eller Ols-

1 l ANCS LAGE T l 
foremngen. Huruvida detta är till son kommer säkert - till och med 
nackdel för honom återstår att se. mot sin vilja - tvingas in i en 

Ett litet speciellt dilemma är chefsroll. 

Guldregn över golfen 
Snobbsporter kännetecknas - av 
att de är dyra att utöva och att de 
normalt ger dålig motion. Vad 
som i ett givet ögonblick kan an
ses vara snobbsport får man fram 
genom att se efter vart Volvos 
sponsringspengar går. F ör tillfället 
är det tennis, segling, alpint och 
golf. Särskilt den sistnämnda 
sporten är på frammarsch. Man 
räknar med 20 tusen nya spelare 
per år. Under en femårsperiod 
tänker Volvo satsa 5 miljoner mot 
att en stor turnering ska få heta 
Volvo Tour. 

Volvo är bilismens främste 
förespråkare i landet. De är suve-

räna sponsrare av skogsdöd och 
lungcancer. Små, avgassnåla stads
bussar anser de sig inte kunna 
bygga, ej heller kan de av konkur
rensskäl tillverka bilarna . på ett 
maximalt miljövänligt sätt. Lik
som en bil ska vara dyr och status
givande ska också sportgren kräva 
en rejäl penninginsats och ge 
status. På så vis finns det ett klart 
samband mellan Volvos bilproduk
tlOn och deras idrottspolitik. 

Det är dags att cykla ut till 
Kungsmarken och mata mullva
darna och så kvickrot på golf
vanornas gräsmonokulturer. 

Sportred. 

Dyster facklig po Ii tik 
Den fackliga solidariteten kom
mer att sättas på hårda prov vid 
den så kallade lokala lönerevision
en, då potten ska fördelas mellan 
medlemmarna. Det beror på att 
den lokala potten har blivit större 
och att facken accepterar indi
viduell lönesättning. Förr var 
lönen knuten till tjänsten men nu 
kan anställde X hitta på en massa 
skäl till varför han/hon ska ha mer 
lön än sin kollega. Det bäddar för 
missämja och kryperi för över
heten, som i och med detta löne
system får möjlighet att hand
plocka gunstlingar. 

Facken arbetar numera också 
för att skapa löneklyftor mellan 
sina medlemmar. Om en SKTF
klubb föredrar att i de lokala 
revisionsförhandlingarna fördela 
potten jämt mellan medlemmarna 
så inskrider avdelningen och 

Detta har skett i Lund nyligen. 
Facken har också övergivit 

kravet på objektiv meritvärdering 
vid tillsättandet av tjänster. Tyngd
punkten förläggs från redovisad 
yrkeserfarenhet till subjektiviteten 
i anställningsintervjuerna. Där ska 

. fackets representanter och arbets
givarparten sitta och korsförhöra 
de arma människorna, som får 
göra sitt bästa att se fräscha och 
samarbetsvilliga ut! 

Fackföreningarna har satt sig 
i en svår situation genom att 
acceptera ökade löneklyftor, 

. subje~tiv lönesättning och god
tyckliga anställningskriterier. 
Det talas redan om att fackliga 
förtroendemän skall kunna få 
extra lönepåslag för att (elakt 
tolkat) stå ut med medlemmar-
nas missnöje. 

Mjau 

SOMMARSTÄNGT 
'Vpk Lunds expedition håller som
marstängt under tiden 15 juni-9 
augusti. 

STÖDKOMMITTEN FÖR ERt
TREA. Må 1.6 kl 19.30 årsmöte 
biblioteket cirkelrum 3. Gunna; 
Stensson berättar från Erit"rea och 
redogör för erfarenheter från kon
gressen. 
KVINNOGRUPPEN. Ons 3.6 kl 
19.30 hos Karin Blom, Uardavä
gen D 85: "Vår Gud är en kvin
na". Film och diskussion om 
könsroller. 
SK V. On s 3.6 kl 18.30 årsmöte. 
19.30 berättar Gerd Lilja till bil
der från Indien. Biblioteket cirkel
rum 4. Alla välkomnat 
BLASORKESTERN. Sö 31.5 kl 
19 våravslutning med lite musik 
och mycket samvaro i trädgården 
(inne om det mot förmodan reg
nar) till · ÖstervAngsvägen 32. Alla 
tar med egen dryck, trät fixar sill, 
trumpeterna bröd och grönt, övri
ga gräddfil. Potatis & tårta finns 
på platsen. Även sällanblåsare och 
aspiranter varmt välkomnat Lö · 
6.6 kl 10.40 spel på appellmöte 
för Palestina. Se notis nästa vecka. 

l ~ k011'1111Unistlek l 
. ~ kornmun.lpolltlk 

Kompol har (tydligen) gått in i 
den långa och välförtjänta som
marvilan. 

--------------1 kräver konstlade löneskillnader. 
----~~~~~---------------

~l 
Lund sett från vänster 
Det framgick kanske inte med till
räcklig tydlighet i förra numret: 
den VB-läsare som vill beställa 
"Lund sett från vänster 1987" (se 
recension förra veckan) kan göra 
det genom att sätta in 30 kronor 
på VBs postgiro 17459-9. 

Kongressen 
Vpks kongress blir ett centralt 
ämne i nästa veckas VB. Lunda
delegaterna och -åhörarna berät-

tar fritt ur hjärtat. Allt givetvis 
opartiskt dock, i bästa VB-stil. 

Detta nummer gjordes av Lars 
Borgström, Finn Hagberg, Lars 
Nilsson och Gunnar Sand in. 

Kontaktredaktör för nästa nu m
mer Gunnar Sandin, tel 135899. 

Hemma
Rectangle


