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Brev från Leon 
Lund väntar med svaret 

I slutet av juli fick kommu
nen två brev från Leon i 
Nicaragua. Det ena är från 
kommunstyrelsens ordföran
de Gladys Baez, som besökte 
Lund för ett par år sedan. 
Hon framhåller Lunds soli
daritet och poängterar Leons 
intresse av ett ömsesidigt 
utbyte mellan kommunerna. 
Det andra brevet är från 
Leons borgmästare, som bl a 
skriver: "Av vårt vänskaps
förhållande väntar vi oss ett 
rikt kulturellt utbyte, liksom 
vi hoppas på ett solidariskt 
stöd när det gäller vår ekono
miska utveckling." Brevet in
nehåller vidare beskrivning av 
de mest akuta behoven och 
konkreta förslag på vad 
Lunds kommun kan hjälpa 
dem med. Det som behövs 
är både kunnande, materiel 
och hjälp med sociala pro
jekt. Han nämner teknisk 
rådgivning, råd om sophante
ring, fordon för renhållning 
och gatuunderhåll, byggande 
av skolor, vårdcentraler och 
daghem. 

Men Leon får vänta. Innan 
borgarna i Lund vill svara 
på breven ska de bestämma 
sig för vad de egentligen 
ska ha vänorten Leon till. 

Kommunalråden Gun Hells
vik (m) och Ebba Lyttkens 
(fp) tycker att syftet med 
vänorter är att ungdomar 
ska få internationella kontak
ter. Och Leon är ingen 
bra vänort för den ligger 
för långt borta. De "glöm
mer" att de första vänorterna 
tillkom för att Lund soli
dariskt skulle hjälpa och 
bistå människor i andra län
der under och efter världs
kriget . Då gällde det män
niskor i de nordiska länderna. 
Nu gäller det människor i 
Nicaragua. 

Det har gått tre år se
dan beslutet togs att Lund 
skulle ha en vänort i Nicara
gua. Men det är först nu som 
borgarna börjar fundera på 
hur vänortsutbytet ska se ut. 
Nu - när det börjat komma 
konkreta förslag från vpk och 
från Leon. I förra veckan 
beslutade kommunens vän
ortskommitte att utreda prin
ciperna för vänortsutbytet. 
Så det tar väl en liten tid 
innan breven "besvaras", sa 
den ansvarige tjänstemannen 
Bo Kjellin. Under tiden får 
de klara sig bäst de själva kan 
i Leon. 

Nyhetsred. 

Mp tar pengar från 
missbrukare 
Vad vill miljöpartiet göra för 
missbrukare? Det frågar man 
sig efter deras utspel om 
Gunnesbogården. 

Historien är följande . So
cialnämnden har beslutat att 
en grupp missbrukare ska få 
prova på en ny vårdform, de 
ska bl a bo för sig själva i ett 
hus. Det var tänkt att de skul
le disponera Gunnesbogården, 
som ligger strax utanför Gun
nesbo. Försöket skulle pågå i 
ett år. Sen skulle gården an
vändas som dagis. När beslu
tet blev känt reagerade män
niskor på Gunnesbo och me-

nade bl a att eftersom det är 
så stor brist på fritidslokaler i 
området ska gården användas 
av barnen där och inte av 
missbrukare . 

Politikerna inbjöds till ett 
offentligt möte. Då svängde 
mp helt om och lämnade 
missbrukarna i sticket för att 
kunna lova "Gunnesbogården 
till Gunnesbobarnen" nu och 
inte om ett år. Nu vill de ha 
en fritidsverksamhet med djur 
för barn, och pengarna till 
detta kan tas från projektet 
för missbrukarna. 

Grabbarna med stålar 
-
I Lund kryper alla för famil
jen Rausing, som äger Tetra 
Pak. Det är inte så underligt 
ty de är klassade som en av 
världens rikaste familjer. De 
är goda för 40 miljarder. 

Gad och Hans har flyttat 
till England för att slippa be
tala arvsskatt i Sverige. Be
greppet "ekonomiskt lands
förräderi" finns inte men 
borde finnas. 

Viiriden beundrar Rausings 
för att de har en vardagsbil 

som bara är 3,5 meter lång, 
men det vet man ju att de 
rika alltid har en sparsam 
framtoning i det lilla. 

Om nu Rausings tjänat så 
mycket pengar, skulle de då 
inte kunna använda en del av 
dessa för att rena luften kring 
sina anläggningar? Jovisst, de 
har börjat tänka i de banorna, 
men det kom lite väl sent och 
först sedan miljöutspel blivit 
gångbara. 

Landstingsmötet 
V pk-motioner och -interpella
tioner dominerade landstings
mötet i måndags. Den stora 
diskussionen kom i samband 
med vpk:s motion om hjälp 
med sjukvårdsutrustning till 
Nicaragua. I anslutning till 
motionen behandlades också 
Helena Svantessons (vpk) in
terpellation om överskottsma
teriel som lämnas till Röda 
Korset. I motionen yrkades 
att landstinget skulle rekom
mendera Lunds sjukvårdsdist
rikt att i samråd med Röda 
Korset låta all lämplig över
skottsmateriel under 1987 
och 1988 gå till Nicaragua 
och att man i denna stöd
aktion skulle samarbeta med 
stödkommitten för Central
amerikas folk . 

David Edgerton (vpk) un
derströk det besked han fått 
från Röda Korset att orga
nsiationen inte har något 
emot att landstinget anvisar 
vart stödet · ska gå och att 
M-landstinget änn'1... inte skic
ka t något till N h 'l 1 agua via 
Röda Korset. Men majorite
ten, inklusive socialdemokra
terna, hänvisade till ett prin
cipbeslut från l 97 5 om att 
all överskottsmateriel ska 
föras upp på listor som se
dan lämnas till Röda Korset 
för vidaretransport. 

Emellertid fick Helena 
Svantesson genom sin inter
pellation besked om att någ
ra listor inte gjorts upp. Vpk 
fick inte gehör för sina krav. 
I en reservation till beslutet 

påtalar vpk-gruppen bl a att 
landstingets ledamöter skulle 
kunna vidga inblicken i 
hälso- och sjukvårdssituatio
nen i de länder som har det 
svårt och på det viset låta 
hjälpen från landstinget bli 
mer aktiv. 

Skånska Teatern 
Vad gällde en interpellation 
från Inger Johansson (vpk) 
om bidragen till Skånska 
Teatern kunde Sylve öfström 
(fp) inte ge besked. Först 
vid landstingets budgetsam
manträde i november blir det 
klart om Skånska Teatern 
får det ytterligare bidrag om 
500 000 kr som man beslutat 
om i Utbildnings- och kultur
nämnden där (s) och (fp) 
bildade majoritet mot (m) 
och (c) som ville avslå höj
ningen. 

Inskriven cirkel 
Stel och fyrkantig 
skriver parkeringsautomaten 
en hel uppsats 
om sitt ekonomiska o beroende 
medan du fryser 
och räknar knatter 
i snålblåsten. 

Karl Witting 



Byt ut Georg A! 
Aterigen har vår invandrarmi
nister dabbat sig. Nu kommer 
han med förslaget att de som 
står i bostadskö bör avstå sin 
plats till flyktingar. Ett väl
digt smart förslag, tycker vi i 
KU Lund, vi vet hur lätt det 
är att få bostad, och ännu 
smartare tycker vi att försla
get är då det kan leda till yt
terligare rasism, eftersom det 
är lätt att säga: 

- Ska jag inte ha bostad 
ska ingen djävla utlänning ha 
det! 

Dessutom är det väldigt 
smart att komma med ett 
sånt förslag när man ser rasis
men på andra håll, t ex i Sjö
bo. 

Nej, byt ut Georg Anders
son nu! 

., n gen mätning 
här inte 
Det är klart Öroande att luf
ten är så dålig att t o m trä
den dör. Miljöpartiets krav på 
att kommunen ska köpa en 
modem luftmätningsutrust
ning för ca en halv miljon kan 
därför te sig rimligt, men bor
gama och sossarna vill ingen 
ha. I stället ska man för dyra 
pengar hyra in mätinstrument 
när det behövs. Ett av skälen 
är att teknikutvecklingen är 
så snabb att det inte lönar sig 
att köpa. 

Men teknikutvecklingen är 
snabb på nästan alla områden, 
det hindrar inte kommunen 
från att, t ex, satsa på data. 
Nej, det är nog så att majori
ten i fullmäktige oroar sig för 
konsekvensen av en daglig re
gistrering av luftföroreningar
na. Folk skulle ju kunna bli 
hysteriska ... 

--.------
Pg 61 92 ö9 .··o 
Den längsta strejken i Syd
afrikas historia är över. "Om 
strejken har visat något är det 
att enade arbetare inom gruv
arbetarförbundet kan ge
nomföra en tre veckor lång 
strejk som kostar grovägarna 
miljoner", sa gruvarbetarför
bundets generalsekreterare 
Cyril Ramaphosa. Men trots 
de löneökningar och andra 
förbättringar man uppnått så 
har situationen för den syd
afrikanske !?fUVarbetaren inte 

bilVIt mycket bättre. Och 
strejken har kostat mycket. 

över 40 000 gruvarbetare 
avskedades och många av dem 
kan inte räkna med att 
bli återanställda. Gruvarbe
tarna behöver ett forsatt 
massivt internationellt stöd. 

·Du kan ge ditt vid insam
lingen på Mårtenstorget på 
lördag eller via Gruvs post
giro 61 92 09- O. 

Mödrarna till Lund 
Torsdagen den 15 oktober 
kommer De galna mödrarna 
från Plaza de Mayo till 
Kulturmejeriet. 

Under militärdiktaturens 
tid i Argentina försvann 
30 000 människor. De galna 
mödrarna gjorde sig då kända 
genom sin kamp för att få 
veta var deras anhöriga fanns, 
hur de hade dött eller om de 
ännu var i livet. De arbetade 
naturligtvis också via offici
ella kanaler, men sitt namn 
fick de genom sina demonst
rationer en gång i veckan på 
Plaza de Mayo i Buenos 
Aires. Idag, när militärdikta
turen inte längre finns, har 
deras kamp tyvärr fortfarande 
aktualitet. Regeringen i 
Argentina försöker slingra sig 
undan sitt ansvar under på
tryckning från militären. En 
ny amnestilag föreslås som 
kommer att göra det ömöj
ligt att ställa de som var 

ansvariga för försvinnandena 
inför domstol. 

Det är angeläget att de 
galna mödrarnas kamp för 
rättvisa i detta läge får 
fortsatt stöd från världsopi
nionen! 

På mötet medverkar också 
Amnestys tidigare ordförande 
Thomas Hammarberg, som 
är generalsekreterare i Rädda 
Barnen. Han kommer att 
redovisa sina erfarenheter 
från arbetet med försvunna 
och politiskt förföljda i 
Latinamerika. Han medver
kar också i en debatt till
sammans med mödrarna om 
läget i dagens Argent~a. , 

Filmen Svart grymng som 
tar upp fallet med den 
mördade svenskan Dagmar 
Hagelin kommer att visas på 
Södran (Folket Bio på Meje
riet) den 14, 16 och 18 
oktober. 

Från Södra Vebarp 
Höst, och höpong i taxerings

nämnderna. Så ä.ven i Södra. Veb
arp. Det lir möte mest varje vecka, 
och llnp siuningar om fyR-fem 
timmar. Men roligt lir det. 

Även om Vebarp ligger långt 
ute på landet lir det ett samhltlle i ti
den. Det bar t ex en egen finans
valp. Den unge mannen .~. ~~
serligen bara en kvarts milJOD 1 lll

komst frin sina svemka engage
mang, men dartill kom 18 000 dol
lar, i föm. årets hygiiga kurs, i ar
vode frin en bolaptyrelse i USA. 
Vid närmare påseende visade det 
sej au ban hade dellajJit i ett enda 
sammantrtde! Det var inte bara ar
betarpartiernas representanter i 
nä.mnden som såg lä.U chockade ut, 
men det var inget au gora h. 

Vi får nöja oss med au smådjä.v
las. Som variigt bandiar det mycket 
om bilavdrag. Det kan kOllitateras 
au en llng vpk-kampanj i nämnden 
nu håller på au krönas med fram
gång. I början var jag inte sirskilt 
popullir nit jag krtvde ordentliga 
utredningar om arbetsresorna. Det 
lir annorlunda nu. På föm. mötet 
var det bl a en lirare som hlilvdade 
au bon hade erforderliga två tim
mars tidsviDit med bil till sitt jobb i 
Lund. Sjä.lv kunde jag luta mej till
baka medan ett morrande koppel, 
med en moderat suppleant i spet
sen, kastade sej over turlistor och · 
kartor for au beslå henne med osan-
ning. 

En vanlig vanföreatä.llning bland 
deklaranterna lir au hä.mtning och 

Thomas Schlyter (vpk) har i 
byggnadsnämnden reserverat 
sig mot att ett område 
i Lund inte ska bebyggas 
med grupphus utan med s k 
styckebyggda hus, dvs sådana 

lä.mning av småbarn lir en fotmild
rande omstä.ndigbet. En kvinna 
kunde visa au daghemmet ifråga 
faktiskt op~ så sent au bon inte 
hade en cham au hinna till jobbet 
med b1111 efterlt. Men det var ett 
solklart fall av "privata levnada
omatandigbeter", och det filllll ut
slag i regeringsrätten om au nämn
den inte ska bevilja bilavdrag i låna 
lägen. 

- Det skulle bon ha tä.nkt på 
nit det begav sej, sa en ovanligt rå 
ledamot i kaffepausen. Kaffe ja, det 
köper vi i kiosken för det mycket 
facila priset av sex kronor for två 
koppar och varmt wienerbröd. Kan
ab hjä.lper det au vi berä.ttar au det 
ska vara till taxeringsnämnden. 

Vår grundinställning lir givetvia 
au deklaranterna lir ä.diga och au vi 
ska tro på deras ord. Men kontroller 
kan behövas ä.ven om det lir job
bigt. En deklarant hade skickat in 
ett åttital sidor med kvitton på 
utgifter som ban ville ha avdrag for. 
Ordföranden ettände att ban inte 
hade luslut dem utan föreslog au vi 
akulie lita på uppgiften. Men en le
damot satte sej au blä.ddra. i pap
peren, och se - insmuget bland al
la summerade utgiftsverifikationer 
fanns ett rltt stort tillgodokvitto! 

Oår det så går det, resone~ 
tydligen vissa deklaranter. Men 1 

Södra. Vebarp går det alltmera sal
lan. 

Or 

som kan utformas på ett mera 
individuellt sätt. styckehus 
bör inte förekomma i bo
stadst:örsörjningsprogrammet, 
menar Thomas Schlyter. 
(SDS 1/10 -87) 



Svar till Gunnar S. 
En av personerna i Hans 
Scherfigs roman Idealister 
tror att världens problem med 
krig och aggresivitet löses om 
människorna slutar gå om
kring i tränga och varma skor 
och i stället börjar använda 
sandaler. Den tron försvarar 
han med stor glöd och avse
värd intolerans. 

Gunnar Sandin nöjer sig 
med att lösa trafikproblem 
men förenklar dem som en 
äkta »idealist». Gunnar tror på 
trådbussar och tåg. Han vill 
också ha en stor terminal för 
all kollektivtrafik. Det prog
rammet presenterade han på 
två sidor i nästsenaste VB. · 
Eftersom våra åsikter inte 
överensstämmer med Gunnars 
på alla punkter tycker han att 
vi är dumma i huvet. 

Här följer några punkter där 
vi inte är överens. 
- Vi menar att trafikproblem 
inte handlar enbart om tran
sportteknik. Man måste ta an
dra hänsyn också: till luft
föroreningar, bullerproblem, 
stadsmiljö osv. Det gör vi 
fortfarande trots att Gunnar 
tycker att det är urdumt. 
- Vi menar att det inte be-

Arkivguide 
Lundatraktens tvätteriföre
nings arkiv finns tillvarataget 
i Stadshuset, på Folklivs
arkivet finns ritningar av 
gamla gårdar och UB :s hand
skriftssamling har ett Bengt 
Lidforss-arkiv. 

Detta och mycket annat 
kan man inhämta i Arkiv i 
Lund, en skrift som för
tecknar arkiven i lundatrak
ten och redogör för deras 
samlingar. Ett efterlängtat 
hjälpmedel för hembygds
forskaren. 

Som alla publikationer av 
det här slaget kommer säkert 
denna första upplaga behöva 
kompletteras. Dessutom får 
arkiven nytt material efter 
hand. Regelbundna supple
ment önskas alltså. 

Boken - den är faktiskt 
på 99 sidor - är produ
cerad av stadsarkivets chef 
Jan Owe Berg. Den är all
deles nyutkommen och kos
tar endast 15 kronor. 

i. 

hövs någon terminal för re
gionalbussarna. Vi vill att fler 
regionalbussar ska gå direkt 
till stora arbetsplatser. Vi vill 
också ha omstigningspooler 
(3 till 4 st) strax utanför 
stadskärnan där man kan byta 
frän regional- tilllokalbuss. 

Det är klart att man lättare 
hittar rätt buss om alla alltid 
utgår från samma plats. Men 
de flesta resenärerna är ar
betspendlare som snabbt lär 
sig hitta rätt. övriga kan man 
hjälpa genom ordentlig in
formation(skyltning mm). 

Värt förslag innebär att man 
byter till lokalbuss utanför 
stadskärnan. Gunnars att man 
byter vid järnvägsstation -
det är fä regionalbussresenä
rer som har järnvägsstationen 
som resmål. Värt förslag kan 
innebära flera byten eftersom 
inte alla lokalbusslinjer kan 
passera. 
Å andra sidan innebär värt 
förslag ett ökat antal direkt
linjer. 
- Gunnar vill ha regional
bussterminal vid järnvägssta
tione~. De flesta regionalbus
sarna Kommer frän öster och 
söder. De ska antingen braka 
rakt igenom stadskärnan eller 
också köra länga omvägar, 
spilla tid och släppa ut diesel
avgaser. 

Ur transportteknisk synvin
kel vore det bättre att låta 
terminalen ligga kvar i Gal
ten. Men då hamnar termi
nalen där det rätteligen borde 
vara låg- och mellanstadie
barnens skolgård. Dessutom 
behövs Galten för bostäder 

och fritidshem mm. Vi har 
arbetat för bostadsbyggande i 
centrum. Då måste vi också 
göra vad vi kan för att de som 
flyttat dit ska fä en bra miljö. 
- Vi tror att det är politiskt 
möjligt att fä fram ett beslut 
om miljövänliga lokalbussar. 
Vi tror. emellertid inte att vi 

. påskyndar detta beslut genom 
att redan nu utesluta alla an
dra möjligheter än tråd bussar. 
Att ändra regionalbussarna är 
mycket svårare - det är där
för vi vill hålla dem utanför 
stadskärnan. 
- Vi är överens med Gunnar 
om att satsa på järnvägar. 
Det är därför vi föreslår en 
ny omstigningsplattform mel
lan lokalbussar och tåg. 
- Gunnar resonerar som om 
vi presenterat ett helt nytt 
program. Det är fel. Vi har 
helt enkelt tagit fram vpk:s 
svar på centrumutredningen 
- som diskuterats och anta
gits på medlemsmöte. Mode
raternas utspel om en termi
nal vid järnvägsstationen har 
nämligen gjort vpk :s alterna
tiv högaktuellt. Det innebär 
att bussarna snabbt kan 
ko{ll.ma bort frän Galten, 
några stora nybyggen behövs 
inte, kommunen behöver inte 
bygga fast sig i föråldrade 
lösningar. 

Roland Andersson/ för 
kommunalpolitiska gruppen 

»Södran» och Folkets bio 
Folkets Bio:s invigningsprog
ram närmar sig sitt slut, sedan 
vidtar ordinarie föreställningar 
på onsdagar och söndagar. 
Det har varit en rad intressan
ta filmer, tycks det mej . Själv 
har jag dock bara sett Mikael 
Kristerssons film, Pica Pica, 
som är en långfilm om 
skatorna i Vällingby. 
Den nya biografen "Södran" i 
Mejeriet är som det mesta i 
huset en fullträff. Lokalen är 
intim, djärvt färgsatt och bär 
tydliga spår av just mejeri. 
Kaklet är kvar och det verkar 
nästan som om man lämnat 
kvar lite stänk av mjölk och 
fil på väggarna. 

Hur var då filmen? Mycket 
bra men samtidigt förfärlig. 
Det braiga är att Kristersson 
fångar stadslivet ur skatpers
pektiv och att han dokumen
terar hur en fågelart anpassat 
sig till staden (kanske blir det 
allt vanligare att djur och 
växter räddar sig in i tätorter
na frän . den förgiftade natu
ren). 

A 1m<fl:a sidan har Kristers
son :vlllt-ut några skator, som • 

hamnat i en bedrövlig närhet 
till en bensinmack, parkerings
anläggning, system bolag, grill 
och ett allmänt jävligt trafik
stråk. Filmen igenom hör 
man bruset av bilar. Skatorna 
hoppar omkring på ned
smutsad snö, äter spyor och 
badar i hjulspår som samlat 
vatten och där de hela tiden 
får hoppa undan för bilarna. 

De lyckas faktiskt bygga 
ett stort bo i ett träd utanför 
Jonnes grill, men under bygget 
tycks de hela tiden tappa 
kvistarna på marken. Det är 
ett elände och man lider med 
dem. Dock ser de friska ut, 
får ungar som skriker efter 
mask och de hoppar omkring 
och garvar som skator ska 
göra. I början och slutet 
deltar de i något sorts stor
möte där de förmodligen 
överväger att spränga delar av 
stan i luften. 

Mer säna filmer vill vi ha, 
men inte i så eländig miljö 
och lit oss slippa de tradiga 
trafikljuden. Kolla in räkorna 
i Lundagård nästa gång, Kris
tersson. 

-Mjau 

Vad gör eleverna på de fria 
aktiviteterna i klasserna 5 och 
6? Det vanligaste är att de har 
idrottsaktiviteter av olika slag 
eller att de deltar i kom-

. munens naturskola. De får 
också information från olika 
föreningar och förhoppnings
vis impulser att själva gå med 
i någon förening. 

Två klasser Gunnesbobarn 
missar de fria aktiviteterna. 
Det är de klasser som inte får 
plats på skolan i området. De 
bussas till Fågelskolan. För 
att de inte ska fä längre 
skoldag än sina kamrater på 
Gunnesboskolan tas tiden för 
bussresan frän de fria aktivi
teterna. 

Nu planeras en t illbyggnad 
av Gunnesboskolan i form av 
baracker. De nya klassrum
men kommer att räcka fram 
till hösten 1991. Sen blir 
skolan för liten igen och en 
del barn måste bussas igen. 
Men så långt in i framtiden 
som fyra år sträcker sig inte 
skolplaneringen i Lund. 

A vständet mellan 
ord och handling 
Den snälla Ebba Lyttkens vill 
alltid så väl men undviker att 
stödja konkreta förslag . 

Miljöpartiet har i en motion 
föreslagit bl a att kommunen 
ska utreda möjligheterna att 
införa trådbussar i lokaltrafik
en. Både vpk och fp tyckte 
att förslaget var bra och 
argumenterade för dem när 
de i veckan diskut~rades i 
kommunstyrelsen. Men de 
agerar olika. V pk: s Sven
Bertil Persson yrkade bifall 
till förslagen~p :s Ebba Lytt
kens däremot menade att det 
är väldigt onödigt att ha en 
speciell utredning om tråd
bussar eftersom det redan 
ligger inom ramarna för ett 
uppdrag som gatu- och trafik
nämnden fått . Detta hävdade 
hon trots att gatu- och trafik
nämndens ordförande Mats 
Helmfrid (m) själv sa till 
henne att de inte har fått 
något uppdrag att utreda 
trådbussar speciellt. 

Nicaragua i skolan 
På lärarnas studiedagar den 2 
och 3 november var ett av 
studiealternativen inriktning 
på Nicaragua. Den upplys
ningen lämnade skolstyrelsens 
ordförande Lars V Andersson 
(c) som svar när Sven-Bertil 
Persson (vpk) frägade hur 
långt man kommit med att 
verkställa beslutet om vänorts
utbytet med Leon. Erfaren
heten har visat att beslut som 
rör Nicaragua aldrig verkställs 
i Lund. -
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Nyckelfrågan igen 
Jag träffade fritidsförvaltning
ens chef, den alltid vänlige 
Jonslancf. på badets cafeteria. 
Han ville inkomma med ett 
genmäle till min dystra artikel 
i VB nr 27 där jag påstod att 
skolorna och fritidsförvalt
ningen försvårade för före
ningar och fria grupper 
genom att inte vara generösa 
och dela ut nycklar, så att 
man inte behövde vara restrik
tiv på grund av vaktmästeri
kostnader: ". . . och sker det 
någon gång så kör man med 
dubbellås så att vaktmästaren 
ändå måste öppna och låsa" 
skrev jag. ' 

Nu menar Jonsland att just 
systemet med dubbellås gör 
att man vågar låna ut nycklar 
för då behöver man bara e~ 
ambulerande vaktmästare 
som sent på kvällen låser 
definitivt. Den kontrollerande 
vaktmästaren, som åker runt 
stan på kvällstid kan n og 

behövas, men de dubbla läsen 
sätter jag nog ett frågetecken 
inför. Tror man att förenings
folk i skydd av nattens 
mörker smyger sig tillbaks 
till t ex skollokaler för att be
driva vanhedrande handlingar, 
kanske vandalisera? 

Dock det viktiga är, att 
nycklarna lånas ut och det 
tycks Jonslands system med
ge och därmed får man ge 
fritidsförvaltningen några 
extra poäng. Men å andra 
sidan finns det en klyfta 
mellan det allmänna vänliga 
pratet om att skollokaler är 
öppna på kvällstid för seriösa 
verksamheter av olika slag 
och de faktiska förhållan
dena. Är det så att skolfolk 
sätter. sig till motvärn för att 
de vill ha lokalerna för sig 
själva? Ja, det tål att grubbla 
på. 

FH 

Träningen återupp~()S 
Vpk IF brukar utkvittera 
nycklar från fritidsförvalt
ningen (se ovanstående arti
kel) till Lerbäcksskolans 
gympasal, där vi tränar in
nomhusfotboll höst och vår. 
Normalt fungerar det bra, 
men det har hänt att vakt
måstarlåset varit låst av 
misstag och vi har inte 
kommit in. Då har vi mor
rat långt in i märgen. 

Men det är glömt för den
na vecka börjar träningen 
igen: lördag kl 16-18 va det! 
För alla nya som vill börja 
kan meddelas at t träningen 
består i lite gympa och där
efter en massa småmatcher 
i en och en halv timme. I 

början brukar det bli en del 
skador när kalvarna släpps 
ut på grönbetet. 

Nåja »kalvar» är kanske in
te rätta ordet: spelarna i 
vpk:s div II lag börjar uppnå 
stadgad ålder, de flesta är 
faktiskt mogna för veteran-

.serien. De är män i staten 

. och har fru och barn och 
allt sådant. I stället för fot
boll satsar de på mer jor
diskt förgängliga ting. Det 
har denna säsong ofta varit 
svårt att få ihop lag, trots 
att spelarllstan 1)1Jlmer 
många namn. Hoppas nu att 

· de åtminstone kommer på 
träningen! 
Sportred. 

Taskig bild från sista höstmatchen 

POSTIIDNING 

Karin Blom 
Uarda vägen D;BS 
223 71 Lund 

ljugarbänken · 
Hur ser ni på Iöntagarfon.· 
de rna nuför tiden? 

Gun Hellsv ik (m) 

Ett av syftena var att hålla 
nere lönerna. Det har inte 
skett och därför är fonderna 
värdelösa, anser jag. 

Ebba Lvttkens (fp) 
Fonderna är ett . hot mot 

demokratin, som ju bärs upp 
av de rika familjerna Craa
ford, Rausing och såna. 

Lars V Andersso n (c) 

Det är som att skära kött 
ur grisen och äta upp det, 
som han Werth!!n sa . 

Larry Andow (s) 

- Det har gett lite syssel
sättning åt facket och vi 
sossar är ju för sysselsätt
ningsfrämjande åtgärder. 

Kjell Dahlström (mp) 

- Avskaffa dem och ge 
pengarna till oss så vi kan 
köpa ett grönt tåg till val
kampanjen. 

t 

Två citat 
"Dags att lägga även tun
neln på hyllan kamrater! 
Trots att kongressen beslutat 
att vpk inte ska verka för 
en fast tunnelförbindelse un
der sundet, bl a efter ett 
remissvar från styrelsen i 
Lund, fortsätter några kamra
ter att ihärdigt driva frå
gan på egen hand." 
(styrelsemedlem i Lund) 

VB:s exempel på en sådan 
kamrat: 
" ... vill vi att man ska under
söka om det går att borra en 
järnvägstunnel under vattnet 
i stället." 
(Lars Werner, SkD 6.1 O -87) 

VPK IF. Trä n ing på Lerbäck 
!.ö 1 . .0 / 1 O kl l 6-18. Även nya 
ar valkomna! 
BLÅSORK. Rep som vanligt 
på Palaestra från 18.45 på 
söndag. Mest Eisler . 
VANDRINGSSEKT. Lö 10 
okt höstvandring Sjöbo
Ystad . Avresa SJ busst. 9,08. 
N å g ra restplatser återstår. 
Kontakta Gunnar Sandin te! 
13 58 99. 
FILOSOFICIRKELN. Ti 13 
okt kl 19.30. Svante Nordin: 
Kunskapsfo rmer och d en fritt 
svävande intelligensen hos 
Scho penhauer, Scheler och 
Mannheim . 

Kompol har möte må den 
12 oktober kl 19.3 0 . Disk 
om den kom m u n a la budgeten 
kl21.15. 

·~l 
Dett nummer av VB gjordes 
av Finn Hagberg och Lasse 
Svensson . 

·tll . 
KONTAKTREDAKTÖR nästa 
veckas VB: GunnarSandin 135899 
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