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1.. 1.t.k Motbtlbro, 
onepo l l för borrad tågtunnel 

LO :s avtalssekreterare Harry Fjellström medv~rkade. i tisdags
kväll på ett offentligt möte anordnat ay ,LO-sektiOnen 1 Lund: 

Rubriken för kvällen var lönepohtiska frågor. Harry Fjell
ström inledde. Han menade att svensk industri hade tillfrisk.nat 
snabbt efter åren med borgerlig regerin~. Detta tack var en 
handlingskraftig socialdemokrati~~ re~enng .. ~o torn bakom 
denna industriutveckling var den forda lonepohtiken. 

Inför årets avtalsförhandlin
gar var det viktigt med en 
reallönehöjning. Man kommer 
att föra fram "lika lön för 
lika arbete". Här kom begrep
pet "felavlönade" upp. Folk 
inom olika förbund utför 
samma arbete för olika lön. 

Ganska god ekonomi 

Harry Fjellström menade 
att vår ekonomi var ganska 
god. En orsak till detta, som 
han nämnde, var devalve
ringen 1982, något som fram
förallt låglönegrupperna fått 
betala: Det finns avtalslöner 
som tangerar en social norm 
och det är inte trevligt att 
behöva förklara för folk att 
de får gå till socialen för att 
klara sig. 

Samtidigt varnade han för 
att vi inte får äventyra vår 
konkurrenskraft och skapa 
inflation. Han såg fram emot 
en spännande avtalsrörelse 
(?). 

SAF säger alltså nej till 
samordnade förhandlingar. 
Allt hänger därför på hur LO 
lyckas hantera sammanhåll
ningen inom förbunden. Vik
tigt är att inget förbund _slu
ter avtal innan det är klart på 
alla håll. 

Den 26 nov kommer repre
sentanskapet att avgöra kra
ven i årets avtalsrörelse. 
Framåt midsommar trodde 
Fjellström att vi kunde ha av
talen klara. 

Efter Fjellströms inledning 
fick de fyrtiotalet åhörarna 
tillfålle att ställa frågor. 
Någon tog upp frågan om 
dom stora löneskillnaderna. 
En handelsanställd har 7000:
per månad, medan en metal
lare kan ligga på l O 000 :-. 

Harry Fjellström menade 
att detta var en fråga om 
matematik. En fråga om för
delning mellan arbetarna. 
Vårt löneläge beror på vad 
andra tycker om solidarite
ten. 

Sedan kom en fråga som 
borde ha skapat debatt : -
Accepterar LO regeringens 
krav på återhållsamhet? 
Accepterar man talet om lö
neökningarna som orsak till 
inflationen? Är LO beredda 
att kämpa för 1000 kr mer 
i månaden (ett krav som ställs 
i Dalauppropet)? . 

Synbart besvärad, svarade 
Fjellström något om att dom 
teserna håller inte. ~an hade 
själv varit med länge! (Och 
visste kanske därför bäst?) 

Han svarade alltså inte på 
frågorna, utan menade att 
när man beskriver motparten, 
så tycks vissa tro att man tar 
ställnig för densamma. 

- Är det uppgjort innan 
förhandlingarna börjar? Frå
gan ställdes av en offentligan
ställd. Hur kan man annars gå 
ut och säga: "3% till de of
fentliganställda"? Vad inne
bär detta för de privatanställ
da? 

Harry Fjellström förkla
rade att vi bestämmer själva. 

Klockan var nu nio och 
mer tid gavs inte. Mötet av
slutades. Dock inte med In
ternationalen utan mycket 
stilla och tyst. 

Mellan arbete och arbete 

Så mycket klokare blev 
man alltså inte efter två 
timmar i Svaneskolans aula. 
Klart är emellertid att några 
försök att ta tillbaka de tu
sentals kronor vi förlorat till 

Ä ven i byggnadsnämnden bil
dade vpk i onsdags gemensam 
front mot en bilbro över Öre
sund, men för en utredning 
om för- och nackdelar med en 
borrad tvåspårig järnvägstun
nel. 

Förslaget kom denna gång 
från borgarna. medan social
demokratem) '<~vstod. Birger 
Rehn (och · där!Th:d de två 
kvarvarande sossarna) gick 
därigenom förvånande nog 
emot vad SAP i Lund annars 
verkar vara eniga om. Det 
tycks föresväva Birger att en 
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kapitalet under 80-talet blir 
det inte fråga om. Omfördel
ningen skall alltså ske inom 
LO-kollektivet. 

Inte mellan arbete och 
kapital. De stora verkstadsfö
retagen kan fortsätta att spe
la på börsen med sina pengar. 
Som det nu är tjänar ASEA, 
Ericsson, SKF osv mer pengar 
på att handla med värdepap
per än att tillverka industri
produkter. 

Christer Mö/ler 

tvåspårig järnvägsbro skulle 
kunna byggas medan bilkapi
talet snällt avstår från att vilja 
hänga på några körbanor ock
så. En sådan förhoppning är 
nog ganska naiv - bli det bro, 
blir den för bilar, det kan 
man nog vara säker på. 

Den enda lösning som 
skulle minska dagens bilism är 
naturligtvis en tunnel som 
inga bilar kan köra i. Den 
skulle suga upp trafik från 
landsväg till järnväg, både 
persontransporter och gods. 

ställningstagandet i BN är 
helt i linje med vpks parti
kongress, som slog fast att 
»riksdagen bör utreda de 
fram tida förutsättningarna 
för en fast järnvägsförbindelse 
med hänsyn till behov, ekolo
gi>>, något som partiordföran
den Lars Werner också flera 
gånger uttalat i pressen under 
hösten. 

Thomas Schlyter 

Mellan himmel och jord 
(Vi körde förbi Odarslöv och 

åkern 
vars avkastning en gång gick 

till kyrkan) 

Över "Wienerbrödsängen" 
svävar en kärrhök. 

Mot himlen hänger fågeln 
som ett kommatecken 

utan vilket meningen 
vore ofullständig. 

Kyrkans vin och bröd 
betalades av bondens skörd. 

Höken svävar okunnig om 
detta, 

bonden dog för länge sen 

och allt mellan himmel och 
jord 

är ett 'och' . 

Karl Witting 
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Dalauppropet 
Under hela åttiotalet har det 
i Sverige skett en gigantisk 
omfördelning från de fattiga 
till dl' rika . &.rata! av ~iunkan
de reallöner för majoriteten 
av LO :s och TCO :s medlem
mar har gjort en minoritet av 
landets befolkning oerhört 
rikt. Miljarder har överförts 
från det gemensamma ägan
det till privatbanker och ak
tieägare. 

lndustnkapitalet har under 
åttiotalet ökat sin andel av 
förädlingsvärdet med 10,7 
procentenheter. Detta inne
bär att löneandelen har 
minskat i motsvarande grad, 
från 77.4% 1979, till 66.1 i 
år. 

hn industrianställd produ
cerade i genomsnitt 26,4% 
mer i timmen i fjol jämfört 
med början på åttiotalet. 
Under samma tid, enligt LO, 
har han fått sin reallön sänkt 
med 5,8% ." Detta har gett det 
svenska näringslivet omkring 
241 miljarder i likvida medel. 
Pengar som ligger kvar i före
tagens kassakistor. 

1986 investerade närings
Iivet 114,1 miljader kronor. 
Industrin svarade för 29,9 
miljarder av dessa. Samma år 
begärde industriföretagen till
stånd att investera 3 5,3 mil
jarder i länder utanför Sveri~e. 

Pengarna som inte går till 
investeringar och löner spelas 
det med . De 115 största verk
statsföretagen, Asea, Ericsson, 
SKF osv tjänar mer pengar på . 
att handla med värdepapper 
än på att tillverka indl/-stripro
dukter. 

Argumentet för denna 
enorma omfördelning har 
varit och är den offentliga 
lögnen om lönen: ökar lönen, 
ökar företagens kostnader, 
ökar inflationen, minskar in
vesteringarna, minskar expor
ten, minskar jobben, minskar 
reallönen. Detta är den. 
"tredje vägen", regeringens 
och LO-ledningens politik. 
Den har alltså lett till ökade 
klassklyftor. De rika har blivit 
allt rikare samtidigt som real
lönerna för låg- och mel
lanlönegrupperna sjunkit. 
Vinstutvecklingen i Sverige 
har varit extrem utan att in
vesteringarna har tagit fart . 
Förmögenhetstillväxten inom 
storföretagen har an vän t s till 
spekulation · och finasieila 
klipp. Utlandsinvesteringarna 

Bygg ut Delfinen! 
Förra året var fritidsnämnden 
inne på tanken att lä~a ner 
Delfinenbadet och dängenom 
i ett enda hugg lösa årets eko
nomiska problem. Det var en 
farlig ide ty den innebar att 
man kunde få stöd från andra 
delar av förvaltningen, som 
ville slippa att osthyvla bort 
undersk:otten. -
Nå, det så kallade "folket" 
hörde av sig och politikerna 
valde att ta det lugnt. Sedan 
det nu har blivit kommun
delsnämnd på Norr kan man 
kanske hoppas på att badet 
blir kvar. 

I lördags firade Delfinba
det tjugoårsjubileum med ro
ligheter av många slag och be
sökarna kunde konstatera att 
anläggningen verkligen är en 

har ökat drastiskt. Allt fler 
arbetsgrupper binds upp eko
nomiskt och ideologiskt 
genom olika former av vinst
andelar och konvertibler etc. 

Denna utveckling måste 
stoppas och en rättvis om
fördelning påbörjas. Riks· 
mötet i Falun den 12 sep
tember och det där antagna 
Dalauppropet, visar att det 
inom arbetarrörelsen finns 
många som är beredda att ta 
upp kampen mot SAP :s och 
LO-ledningens ekonomiska 
politik, och påbörja en om
fördelning till de arbetandes 
fördel. Dalauppropet kräver 
av regeringen en helt annan 
politik. Man säger nej till den 
statliga inblandningen i av
talsrörelsen, vilken blivit allt
mer påträngande med löne
tak, inflationshot, hot mot 
konflikträtten och verknings
lösa prisstopp. 

Det är också dags att splitt
ringen mellan offentligt och 
privat anställda får ett slut. 

Riksmötet i Falun kan bli 
en behövlig väckarklocka och 
starta en viktig debatt för ett 
levande och demokratiskt fack 
som tillvaratar medlemmarnas 
intressen och vågar ställa de 
nödvändiga kraven. I Dalaupp
ropet finns inga spår av anti
fackliga tendenser, utan här 
går som en röd tråd värnandet 
om facket. 

Kampen för en ny politik 
och för en omfördelning till 
de arbetande, kommer också 
att bli ett livsvillkor för de 
fackliga organisationerna och 
för arbetarrörelsen i sin helhet. 

Vi uttalar därför vårt stöd 
till Dalauppropet och upp
manar: 
STÖD DALAUPPROPET -
SPRID DALAUPPROPET!!! 

prydnad för kommunen. Här 
finns utomordentliga omkläd-
ningsutrymmen och ett 
snyggt tvagningsrum och 
bastun synes ha den rätta stor
leken. De som klagar på Höge
vall borde cykla upp till Norr 
någon gång! 

Badet drivs rationellt 
under föreståndaren Morgans 
ledning. Inträde köps i kios
ken så att all personal kan 
vistas runt bassängkanten. 
Klubbar och skolor håller till 
i badet när det är stängt för 
allmänheten, vilket innebär 
att den sistnämnda storheten 
inte behöver irritera sig på att 

bassängen är upptagen (som 
fallet ofta är på Högevall). 

Gudskelov är bassängen 2 5 
m lång, kortare sådana är ett 
otyg, men här finns bara 4 
banor och inga hoppmöjlig
heter. Morgan säger sig önska 
en tillbyggnad med en under
visnings bassäng som tillika 
kan fungera som hoppbas
säng. Som klok medborgare 
vill man gärna stödja den 
tanken eftersom Norr är på 
väg att växa, dels genom 
Norra Fäladens snara utbygg
nad och dels genom den s.k. 
Stångbystaden. 

Sportred. 

Vad är ASEA mot Gatnbro? 
ASEA i Västerås släpper ut 2 
ton freon om året och miljö
minister Birgitta Dahl uttalar 
ett kraftfullt usch! 

Gambro i Lund släpper ut 
50 ton freon om året och 
Birgitta säger förmodligen 
äsch! 

Vpk Lunds Karin Svens-

son Smith ryter till i ett 
öppet brev till miljöministern. 
Lite syrligt säger hon bl.a. 
"Vi vet att du gör anspråk på 
att vara en handlingskraftig 
miljöminister." · 

Risken finns att Birgitta 
Dahl inte förstår ironin. 

Fastighetschef Rune Linder, vpks och VBs gamle vedersaka
re, har fått studentkårens stipendium för att han "visat ett 
fast agerande ifråga om fastighetskön ". Gåvan är tänkt att 
underlätta h{lflS eget uppehåll i denna kö. 



Historiska · perspek t iv 
Jag följer naturligtvis med in
tresse den pågående budgiv
ningen om Lunds rätta ålder. 
Alla, även kommunstyrelsen, 
tycks just nu försöka hämta 
andan efter Miljöpartiets se
naste bud. J ag tänker på 
Maths Jesperssons senaste av
sågning av kommunlednin
gen. Den senare vill i princip 
vill fira 950-ärsjubileum, med 
bankett och kungabesök, så 
där vartannat är. Lund är äldre 
än så menade Jespersson, så
vitt jag förstod åtminstone yt
terligare några hundra är. 

Friskt vågat 
Det är naturligtvis angeläget 
att Vpk inte står handfallet i 
denna situation utan friskt del
tar i hypotesbildningen. Själv 
har jag fått min historiska trä
ning i den sk Västgötaskolan, 
en grund så god som någon 
för den här aktuella verksam
heten. 

Nya rön 
Det är då med stor glädje jag 
kan meddela att jag har kom
mit fram till att Lund i själva 
verket grundlades av själve 
Oden! Det skedde lite efter det 
att Gefion plöjt upp Öresund, 
dvs då Ancylussjön övergått i 
Litorinahavet. Mitt tips är att 
det skedde under Maglemose
kulturen. Mycket tyder dess 
utom på att Valhall, gudarnas 
hemvist, i själva verket under 
denna period låg på nuvarande 
Billebjär! Själva Asgärd ärna
turligtvis rivet sen mänga är, 
men det är känt att äskar 
mycket i trakten. Det vimlar 
faktiskt av övertygande in
dicier på Lunds höga ålder: t 
ex den uråldriga och mäktiga 
gravhögen strax intill den sk 
norra Ringen (som ju W agn er 
senare skrev opera om) - f. ö. 
ursprungligen vallgrav till en 
fornborg . Vidare har vi den 
gamla pilgrimsleden frän Bjär
red via Lund till Södra Sand
by och Harlösa och de än i 
dag bland befolkningen kvar
lev ande fruktbarhetsriterna i 
trakterna av Lundagärd. Kom
munstyrelsen är underrättad 
om det stundande 7000-årsju
bileet och självfallet vill jag 
komma på jubileumsmiddagen. 
Snöripa skulle sitta bra. 

Käck kustjägare 
Det verkar vara fler tidningar 
som ansluter sig till kritiken 
mot Säpo efter VB 's intres
santa kommentar för någon 
månad sen. Det ska bli spänn
ande att se v ad regering e n 
gör. Ingvar Carlsson har 
snabbt hamnat i en situation 
inte alltför olik Erlanders un
der rättsröteskandalerna på 50-
talet. Här sitter en socialde
mokratisk regering och tar 
stryk för den gamla svensk a 

ämbetsmannastatens slarv, 
inkompetens och inbördes 
stridigheter. Den käcke lc4st
jägaren,säkerhetspolisen och 
kvinnokarlen Stig Bergling -
en svensk officer och Svenska 
Dagbladetläsare ut i finger
spetsarna, precis 90m Wenner
ström - har inte visat sig mot
svara det förtroende som har 
visats honom. Förslag har 
väckts att justitieministern 
bör ta sitt ansvar och avgå. 
Det är hjärtknipande. 

Vems Sverige ? 
Det förhäller sig 'nämligen så 
att den svenska arbetarrörel
sens politiska huvudgren har 
haft hand om regeringsmakten 
i det här landet under ett fem
tiotal är. Man 'skulle ju då 
möjligen tro att den på något 
sätt försökt göra sina värde
ringar gällande och omforma 
den statsapparat som har att 
verkställa folkmajoritetens 
vilja. Nåja, med mätta alltså, 
inga lojalitetseder skulle be
höva sväras, men lät oss säga 
att det vore rimligt om en 
hygglig minoritet, säg 25 
procent av statstjänstemännen 
inom de centrala statsbeva
rande organen: militär, polis 
och domarkär skulle omfatta 
de demokratiska och politiska 
värderingar som omfattas av 
medborgarmajoriteten. 

Strixofficerare 
Det finns väl en och annan 
socialdemokratisk polis, men 
mänga är de inte - de flesta 
poliser jag träffat har varit 
grovt reaktionära, fyllda a v 
människoförakt av olika sor
ter. Vad gäller jurister sitter 
man ju som Lundabo på par
kett och iakttar dem under 
deras formativa är; det är inte 
särskilt uppbyggligt, men jag 
har ingen statistik att komma 
med. Militärerna är en särskilt 
känslig grupp genom sin re
lativa isolering - under utbild
ning och yrkesliv utsättes de i 
mycket liten utsträckning för 
inflytande frän det civila sam
hället utan hänvisas till d e t 
egna umgänget. Det betyder 
att kärandans och traditionens 
makt är stor - det går en obru
ten linje frän sekelskiftets 
Strixofficerare, via 30-talets 
Hitlerbeundrare till dagens 
Ramboideal. 

Undantaget är väl beredskaps
åren då folkhemmet var hotat 
och rekryteringen så 'bred att 
demokratiska synsätt vann 
terräng . Men det inflytandet 
har nu ebbat ut - de tongivan
de militärerna i dag rekrytera
des under 50-och 60-talen då 
huvudregeln var att det var de 
svagaste student~rna frän de 
mest reaktionära miljöerna 
som blev officerare. En bre-

dare social rekrytering är 
heller inte nog. Det militära 
kastets attityder kvarstår. 
Bengt Abrahamsson, som har 
skrivit det svenska standard
verket på området ("Militä
rer,makt och politik",l972) 
anger i siffror frän 1962 att 
fastän bara 24 procent av av 
de svenska· officerarna kom 
frän den högsta samhällsklas
sen så angav inte mindre än 
85 procent av dem att de före
drog det dåvarande högerpar
tiet (siffrorna för socialdemo
kratemma var 3.9 procent !). 

Att det är så här vet de flesta 
av oss av egna observationer 
även om man till vardags för
söker förtränga det. Min tes är 
helt enkelt att när en social
demokratisk regering sitter 
och presiderar över en sam
hällelig våldsapparat av denna 
karaktär: inrikespolitiskt re
aktionär, kanske utrikespoli
tiskt opålitlig (vem har inte 
hört en regementsofficerare 
gör en utrikespolitisk orien
tering på en repövning) och 
med en inkompetens som stic
ker varje utomstående i ögo
nen, så får den fan i mig skyl
la. sig själv. 

Orubbat bo 
Den svenska samhällsomda
ningen har skett under mycket 
lugna och stillsamma former 
brukar det heta. Jo, och det är 
väl i stort sett bra. Men det 
har också betytt att den gamla 
regimen på alltför mänga sam
hällssektorer har fått sitta i o
rubbat bo. Det skulle vara yt
terst lämpligt om det s k de
mokratiska genombrottet 
skulle kunna utsträckas till att 
omfatta också polis och mili
tär. 

Det vore ur alla synpunkter 
rimligt om justitieministern 
avgick,tycker jag. Vad gäller 
statsministern borde han tän
ka över om socialdemokra
terna verkligen vill förändra 
denna · statsapparat, eller. också 
följa exemplet. 

Lucifer 

Nya i nätnnder 
Roland Andersson blir ny 
suppleant i kommunstyrelsen, 
beslöt vpks medlemsmöte i 
tisdags. Han ersätter Lisbeth 
Lundahl som flyttar till Umeå. 
Ny suppleant i skolstyrelsen 
efter Birgitta Kalen blir Eva 
Almqvist , skolkurator i Mal
mö. 

I fullmäktige ersätts Lis
beth Ludahl av Bodil Hans
son. Ny suppleant där blir 
Clas Fleming. 

·Iris blomsterhandel 
l vpk :s mterpdlation om 
skandalbygget i kommunens 
hus på hörnet av Klostergatan 
och Bytaregatan anklagas 
kommunen för att medvetet 
och systematiskt ha överträtt 
hyreslagstiftningen för at t 
hjälpa Iris blomsterhandel 
gentemot bostadshyresgäster
na. Interpellationen refere
rades utförligt på tidningarnas 
Lundasidor: Men sedan har 
det varit stopp. 

Fastighetschefen :: Rune 
Linder vägrar kommentera 
anklagelserna. Det gör han rätt 
i för de är väl underbyggda . 
Det märkliga är att tidningar
na låter sig nöja med det. Det 
är som under Dagens Ekos 
barndom när radiojournalis
terna lade ner en fråga därför 
att maktnavarna inte ville 
kommentera . 

Här finns annars mycket 
stoff för en präktig skandal. 
Är det en slump att stadsar
kitekten och fastighetschefen 
behandlar samma ärende fel? 
Varför har ingen frågat Iris 
blomsterhandel varför de 
bygger om kommunens hus? 
Hur ser deras överenskom
melse med kommunen ut? 
Man har flera gånger diskute
rat försäljning av huset - hur 
hänger dessa diskussioner 
samman me.d ombyggnaden? 

Kastanjen fälld 
I onsdags fälldes med väldiga 
brak den prakfulla kastanjen 
mittemot Kulturmejeriet vid 
Södertull. Den stod intill 
Hedbergs runda f.d. utställ
ningshall för bilar, en bygg
nad som vi nu utan större 
saknad också får se skatta 
åt förgängelsen . 

Det värsta är att byggnads
nämnden hade kunnat för
hindra kastanjens förödelse 
om man gått med på ett 
vpk-förslag vid förra sam
manträdet att inte ge bygg
lov för en ombyggnad av 
bensinstationen på tomten .. 
V pk ville då vägra bygglov för 
att istället ge plats åt en 
mindre bussterminal eller oro
stigningsstation från SJ-bussar 
till andra SJ -bussar eller stads
bussar. 

Men detta fnyste bara 
övriga ledamöter åt och drev 
igenom att bensinstationen 
skulle få byggas ut. Att ka
stanjen därvid var hotad visste 
man antagligen inte. - En 
busshållplats hade givetvis 
kunnat ha trädet som ett 
vackert blickfång. Hoppas nu 
ledamöterna ångrar sig för att 
de inte lyssnat på ett klokt 
vpk-förslag! 
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Kulturministern om Skånska Teatern: 

-J ag beklagar 
otn man väljer 
nedläggning 

·Kulturminister Bengt Göransson lägger, i ett brev till Vpk Lund, 
:ansvaret för en ev. nedläggning av Skånska Teatern på teatern 
själv. Genom att öka sin verksamhet räcker inte pengarna. 
Skånska Teatern tillbakavisar Göranssons påstående. 

Anledningen till kulturmini
sterns brev är att styrelsen för 
Vpk Lund för några veckor 
sedan tog ett stöduttalande 
för Skånska Teatern. 

I uttalåndet säger styrelsen 
bl.a. att en nerläggning av 
Skånska Teatern vore en kul
turpolitisk skandal eftersom 
teatern har stor betydelse för 
kulturlivet. Inte bara i Skåne 
utan i hela landet . V pk Lund 
kräver att Skånska Teatern 
skall få de anslag som behövs 
för att fortsätta sin verksam
het. 

I sitt svar på Vpk Lunds 
skrivelse säger Bengt Görans
son : "Att anslaget trots allt 
är otillräckligt för den utöka
de verksamhet som Skånska 
Teaterns medlemmar vill 
bedriva skall jag inte förneka 
och jag beklagar om man från 
teaterns sida väljer nedlägg
ning, när man ändå från an
slagsgivarens sida genom 
kraftiga ökningar av ansla
gen visat uppskattning av vad 
som gjorts." 

Ett standardsvar 

I tretton år har vi låtit oss 
utnytti as genom underhetalt 
eller obetalt arbete som spa
rat mångmiljonbelopp åt bi
dragsgivarna. Nu är . Vl helt 
enkelt trötta på att varje år 
tvingas permittera eller fristäl
la hela eller delar av ensam b
len. 

Vi proklamerar nu vår sista 
säsong, säger Ulrika, vi gör 
det med tungt hjärta. Men vi 
vill inte skära ner och fort
sätta som en liten fri grupp 
utan möjlighet att förverkliga 
grundideerna med Skånska 
Teatern. Vi vill inte flytta till . 

' en storstad -- Skånska Tea
tern hör hemma i Landskro
na. Vi vill inte heller bli en 
institutionsteater med styrel
se, teaterchef, hierarki och 
byråkrati. 

Därför uppmanar vi nu alla 
att stödja oss. Med uttalanden 
som sänds till Utbildningsde
partementet eller Malmöhus 
Landstings kultur och ut
bildningsnämnd. Vi kommer 
att genomföra ett upprop i 
rikspressen. Man kan stödja 
det uppropet ekonomiskt 
genom att sätta in ett belopp 
på Skånska Teaterns postgiro 
266 00-7. 

RL 
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Karin Blom 
Uardavägen 0: 85 
223 71 Lund 

Finn Hagbergs högst 
privata partipolitik 

I onsdagens upplaga av Arbe
tet refereras gatu- och trafik
nämndens yttrande i brofrå
gan. Vpks representant , Finn 
Hagberg, bildade i nämnden 
gemensam front med övriga 
partier och uttalade att någon 
form av fast förbindelse över 
sundet var fördelaktig för 
Lund samt stödde ett social
demokratiskt fö rslag som för
ordade en utredning om en 
borrad järnvägstunnel. Finn 
tillförde också en protokolls
anteckning där han påpekade 
att ställningstagandet var per
sonligt då partiet ännu inte 
tagit ställning i frågan. 

Vpk Lunds styrelse har i 
en skrivelse till partiet inför 
kongressen påpekat de nega
tiva miljö- och, inte minst, 
regionalpnlitisb efft•ktc-r snm 
hör samman med en fast .för
bindelse (inräknat tunnel). 
Styrdsen unskaJ..: pa Jo.:tta ' 
sätt också . skapa . möjlighet 
att bättre förbereda partiet 
i Skåne inför ett ställnings
tagande. Under den följande 
kongressen togs ett uttalan
de där partiets linje är att u t
veckla de flex ibla förbindel
serna i form av färjetrafik 
samt i ett senare skede, i det 
fall dessa färjeförbindelser 
inte kan uppfylla transport
behovet, eventuellt överväga 
en fast järnvägsförbindelse. 

Finn Hagbergs agerande i 
nämnden är inte förenligt 
med ovanstående linje i bro
frågan. Den som sitter i en 
nämnd represen te rar partiet 
och dess väljare. De· privata 
ambitionerna får man ta upp i 

andra forum. Finn Hagberg 
har ju dessutom genom 
Veckobladet uppenbarligen 
större möjligheter än de flesta 
andra att arbeta för sin sak. 

Jönsson Vpk 

Pressgrannar · 
· Det stora vänsterpartiet Soci

alistisk Folkeparti (SF), 
Danmarks vpk, beslöt på ett 
styrelsemöte under vecko
slutet att ändra sin negativa 
hållning till en fast öresunds
förbindelse. Partiet är nu redo 
att arbeta för en borrad tåg
tunnel till Sverige, men säger 
fortfarande nej till bilförbin
delse. (DN 13 /1 0-87). 

Sälj 

.Grand igen! 
Kommunfullmäktiges budget
möte stundar och partierna 
finslipar sina förslag . Allmänt 
underlättas läget av att kom-• 
munens ekonomi är bättre än 
väntat och även utsikterna 
är ljusa . V pk vill ta tillfället i 
akt att förbättra den kommu
nala servicen på viktiga områ
den och plussar . på borgarnas 
förslag med cirka 40 miljoner. 

Och betalningen? Samma 
recept som förra året : sälj 
Grand hotell! 

VPK IF. Lö 17.10 kl 16- 18 in
omhusfotboll pli Lerbäcksskolan. 
BLASORKESTERN. Sö 18.10 kl 
18.45 rep pä Kapellsalen. Eisler 
& övrigt mejeriprogram . 

Till VB säger Ulrika Dalen
stam i Skånska Teatern att 
Bengt Göranssons påstående 
att teatern utökat sin verk
samhet inte är sant. Vi känner 
igen påståendet, säger Ulrika, 
det har varit Bengt Görans
sons standardsvar de senaste 
åren . Han känner till vår 
belägenhet och i stället för att 
få sig en tankeställare och ta 
sitt kulturpolitiska ansvar 
gömmer han sig bakom osan
ningar. Vi friställde folk i 
våras på samma sätt som vi 
gjort ·tidigare och i somras 
gick vi upp till normal nivå 
igen. Då höjde vi våra löner 
till nästan avtalsenlig nivå. 
Det kan väl inte en socialde
mokrat kalla för att utöka 
verksamheten. 

Ej profeter i egen stad 
lii!:==.l 
Kompol har möte mAndag 19.1 0 
kl 19.30 pli vpk-lokalen . Diskus
sion om kommunens budget . . I måndags hade DN inne en 

artikel om lundafysikerna 
Svante Wallin och Leif Uneus, 
som bedriver forskning kring 
instrument för att mäta luft
föroreningar. På Ideon har de 
en firma som redan omsät
ter 7 milj årligen och med l 7 
anställda. De gör förhållande
vis billiga optiska instrument 
som kan avslöja "Lort-Sveri
ge". Marknaden kommer att 

bli stor, tror folk med fram
tidsblick. 

Men socialdemokrater och 
borgare i Lund vill inte in
handla fast utrustning så att 
lundaborna kan få regelbun<;l
na rapporter om hälsorisker
na. Kunde man åtminstone 
inte göra ett köp för att 
stödja unga lovande företaga
re? 

~l 
Detta nummer gjordes av Lars 
Borgström och Gunnar Sand in . 

tfl . 
Kontaktredaktör för nästa nr 
Gunnar Sandin, tel 135899. 
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