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V pk i Landstinget: 
prostatacancer, psykvård 
"Öka resurserna i kampen mot 
prostatacancer", kräver Helena 
Svantesson (vpk) i en motion 
till landstinget. Prostatacan
cern hos män kan jämföras 
med den könsspecifika bröst
cancern hos kvinnor och står 
för 22 procent av alla manliga 
cancerfall. 

Medan ' snart alla kvinnor i 
riskålder omfattas av screen
ing finns det inga motsvariga 
massundersökningar för män. 
Tyvärr finns heller inga helt 
tillförlitliga metoder, men det 
p§.gär försök som motionen 
hänvisar till . Resultaten av 
dem är änd§. s§.pass positiva 
att n§.gra §.tgärder borde vid
tas, som anskaffande av spe
ciell ultraljudsapparatur och 

pilotundersökningar med dess 
hjälp, samt propaganda för 
prostatataundersökning bland 
män över 50 är. 

Dessutom borde landstinget 
stödja forskning för att U 
fram metoder för tidig 
diagnos . 

Inger Johansson (vpk) i 
Helsingborg har skrivit en 
omfattande motion om psyk
v ärden. Med stöd i socialsty
relsens rrkommendationer pro
pagerar hon för en mer psy
kodynamisk och psykosocial 
inriktning p§. bekostnad av 
den farmakologiska. Motio
nen utmynnar framför allt i 
krav p§. olika utbildningspro
gram som krävs för att för
verkliga denna omorientering. 

Kräftgång i vpk 
Det ser illa ut för Ny Dag. 
Upplagan har halverats på 
några år och presstödet har 
minskats drastiskt . Nu har 
chefredaktören sparkats av 
politiska skäl (alternativt 
"tidningspolitiska skäl"). 
Verkställande utskottet 
skriver ledare, vilket inga
lunda tycks kunna bidra till 
att summan av mänsklig 
klokskap ökar. Det är vik
tigt att så snabbt som 
möjligt få fram en redaktion 
som står fri gentemot parti-

ledningen. Mer än någonsin 
behövs en vild debatt om 
socialismens teori och prak
tik. För övrigt tycker vi att 
Ingemar Andersson varit en 
bra redaktör. 

Det mesta är ju eländigt 
inom vpk just nu. Även 
lokaltidningar som Vecko
bladet förlorar prenume
ranter. Det är nog dags att 
byta ut en och annan redak
tör. 

Red. 

Datorer som hot och löfte 
I tisdags kunde den hågade 
gå till stadshallen och åhöra 
en debatt om den framtida 
datoriseringen av folkbiblio
teken. 

Bibliotekstjänst, som ar
rangerade debatten, hade 
bjudit in dels tre företrä
dare för stora dataföretag, 
dels en panel m ed förfat
tare, politiker, forskare och 
biblioteksfolk. 

De tre dataföretagen 
kunde som förväntat inte se 
några risker med en framti
da utökning av datoranvänd
ningen. Tvärtom menade de 
att den är både nödvändig 
och önskvärd. Mer förvå
nande var att det inte heller 
i panelen fanns någon som 
uttryckte allvarliga farhågor. 
PC Jersild, som var en av 
deltagarna, ifrågasatte möj
ligheterna att datorisera yt
terligare utan att inkräkta 
på bokinköpen, men f ö 
rörde sig diskussionen mest 
om teknikaliteter och om 
möjligheterna att få besö
karna - kunderna som man 
uttryckte det - at t komma 
över sina psykologiska spär
rar. 

Gott nytt! 
VB ber att U tacka för 
inkomna jul- och nyhs
hälsningar, b§.da tv§. . Den ena 
var en fyndig grej frm Britt & 
Oscar Reutersvärd. Den andra 
kom fr§.n planverkets 
informationsenheten, dvs Jan 
Strömdahl, på förekommen 
anledning, som det stod -
allts§. VB-sign pips "välkom
men till södra Sverige"
hälsning till Strömdahl och 
planverket. Men de nöjde sej 
med att önska gott nytt 
halvår, för den l juli sker 
flytten till Karlskrona. "Vi är 
ett träd med djupa, djupa rötter 
- i Stockholm", siår det 
ocks§. i deras kort. 

överhuvudtaget blev de
batten myckte ytlig, och de 
grundläggande och viktiga 
frågorna som måste ställas 
förblev oformulerade. Alla 
tycktes ta för givet att bib
lioteken måste · "hoppa på 
tåget" på väg till informa
tionssamhället. Bibliotekens 
uppgifter i ett större per
spektiv diskuterades inte. 
Inte heller diskuterade man 
vad information är och 
vilken typ av information 
som det kan vara relevant 
att få tillgång till. Blir bib
lioteken bara uppkopplade 
till tillräckligt många data
baser så löser det sig , tyck
tes man mena. 

Det är inte självklart 
vilken ställning man ska ta 
till datoranvändningen på 
biblioteken eller på andra 
områden i samhället , men 
debatten i tisdags visade 
tydligt att diskussionen inte 
får föras på företagens vill
kor. Det är också viktigt att 
biblioteken inte binder upp 
sig innan man vet vilken 
nyfta man kan ha av sys
temen och vilka kostna
der de medför. 

Jan Svensson 

VB-red flyttar 
VB -byter tryckeri och 
redaktionslokal berättade v1 1 
förra numret. Ja, ABF har 
tagit över tryckningen efter 
Acu. Redaktionsarbetets flytt
ning till Södra Esplanaden 
dröjer ytterligare n§.gon 
ve~ka. 

Hyreshuset 

Den nyinflyttade 
tyder ovana ljud. 
Var det något i tvättstugan? 
Hörs järnvägen ända hit? 

Bara ett ljud 
klingar som det alltid gjort 
i hans öron: 
barnen i trappan 
spelar ledstångsmarimba. 

Karl Witting 



Insändaren nedan ställer prin
cipiellt viktiga frågor om VB. 
Vi inleder året med att placera 
den på ledarplats tillsammans 
med en redaktionell kommen
tar. Vi uppmanar till ytterli
gare diskussion i ämnet. Sam
tidigt är vår föresats att VB 
inte ska vara alltför inåtvänt 
under året utan öppet mot hela 
vida världen 

ifrån Vomb till Sundets 
stränder 

från Kävlinge- till Höjeå 

för att travestera den gamla 
kända nationalsången. 

VB behöver både 
kritik och självkritik 
Uppmaningen i nr 38 att dis
kutera VB :s redaktionella 
policy förefaller mig vara "en 
alltför god occasion för att 
låta sig så alldeles förbigå", 
som Karl X Gustaf lär ha sagt 
när han såg isen lägga sig i 
S tora B ält. Kanske kan det 
också passa med ett inlägg 
från en mångårig VB-pre
numerant som inte kan räknas 
in i kretsen av "ansvarsfulla 
vpk-politiker". 
Det första varje läsare lägger 
märke till är att VB är "utgivet 
av VPK och KU i Lund"- det 
står överst på första sidan. 
Man har upplyst mig om att 
detta lir en nedtonad for
mulering - förr lär det ha hetat 
"organ för VPK" etc. Be
tydelsen av en så subtil ny
ansskillnad måste man n o g 
vara riktigt mycket insider för 
att upskatta till dess fulla 
värde. 
Vanligläsaren måste få intryc
ket att det som står i VB 
åtminstone i stort sett ä r 
sådant som VPK Lund anser 
eller kan ta ansvar för. I 
särskilt hög grad gäller detta 
sådant som framföres på le
darspalt. 
Nu har emellertid, som alla 
vet, tid efter annan ståndpunk
ter framförts som många 
utanför och innanför partiet 
upplevt som extrema och 
provokativa och som vid 
närmare undersökning till all 
lycka visat sig sakna för
ankring i partiet. Ett aktuellt 
exempel förefaller mig vara 
ledaren inför 30 november, där 
avslutningen med någon ond 
vilja kunde tolkas som e n 
uppmaning till rättsstridiga 
och odemokratiska handlingar. 
Sådant måste fördömas. 

Däremot bör VB ha e n 
honnör för att det skapat ett 

forum för en fri och kr i t i sk 
vänsterdebatt i bl.a. kom
munala frågor. Både öppenhet 
och allmän reda och klarhet 
skulle dock tjäna på om så 
många debattörer som möjligt 
ville framträda under eget 
namn och inte dölja s i g 
bakom diverse, endast av 
invigda kända signaturer. 
Ledarplatsen torde läm p l igen 
böra reserveras för åsikter som 
partiet kan stå för och driva 
ä::en i andra sammanhang. 
Aven om det naturligtvis inte 

bör förekomma någon 
åsiktscensur måste det vara 
viktigt att alla skribenter 
använder sitt förnuft och goda 
omdöme så att de inte skapar 
ett felaktigt intryck av i dålig 
mening studentikos ansvars
löshet eller av splittring och 
allmän villrådighet. Sådant 
kan på sikt skada partiet och 
hindra förverkligandet av våra 
socialistiska och ekologiska 
ideal. Kritik behövs men 
också självkritik. 

Låt mig dock sluta med ett 
uppriktigt:Länge leve Vecko
bladet! Det är en tidning som 
sällan eller aldrig lämnar sin 
läsare likgil-tig.Den hängivna 
utgivargruppen förtjänar något 
klandras men mera hedras 
ändå. 

Lars-Arne Norborg 

VB-kommentar 
Låt oss börja med d e t 
konkreta: ledaren inför 30 
november, kritiserad redan i 
en insändare av Håkan Ols
son. 

Alldeles i början av 
december behandlade centerns 
partistyrelse frågan om ute
slutning av S-0 Olsson i 
Sjöbo. En bister centerledare 
framträdde efteråt och förkla
rade att man inte velat gå till 
uteslutning, men hoppades att 
Olsson skulle ta intryck av 
den skarpa kritiken och avgå 
självmant. Varpå Olsson fli
nande förklarade att han skulle 
stanna så länge han hade de 
lokala medlemmamas förtro
ende. 

VB-ledaren var utslag av en 
likadan idealism. Det s o m 
föresvävade skribenten var att 
en stor och v är dig motde
monstration skulle förmå Karl 
XII-gänget att inställa sitt 
företag. Men det gjorde de 
inte, och motdemonstranterna 
var inte värdiga utan kastade 
flaskor. Det hade de säkert 
gjort o beroende av v ad som 
stått i VB så tidningen h ar 
ingen skuld. Men ledar
skribenten är tillräckligt 
liberalt blödig att göra h a l t 
inför flaskorna: sånt kan inte 
accepteras. Det var dock dålig 

idealism att tänka bort dem 
mot bakgrund av erfarenhe~ 
tema från tidigare år. 

Nu konstaterar Lars-Arne 
Norborg att vissa VB-ledare 
(och andra redaktionella 
skriverier) "till all lycka" inte 
är representativa för vpk. I 
den aktuella frågan är vpk 
Lund antagligen lika kluvet 
som ledarskribenten . Det 
framgick av diskussionen om 
en liknande fråga på senaste 
medlemsmötet och även av re
aktioner på den aktuella 
ledaren. Det finns kamrater 
som säger att handgripliga 
markeringar mot rasister och 
främlingsfiender är nödvändi
ga för att invandrama verk
ligen ska uppfatta vår so
lidaritet. VB-redaktionen skri
ver ledare var fjärde vecka. 
Det kan mycket väl hända att 
ledarens budskap varit lik
nande om det varit vpks 
styrelse eller KU som an
svarat. 

Mötes- och organisations
friheten är i princip en liberal 
uppfinning, vältaligt motive
rad av liberala ideologer som 
Voltaire, sedermera upptagen 
och försvarad av socialisterna. 

Doktrinen om pressens frihet 
har också liberalt upphov. Ar
betarrörelsen och dess orga
nisationer har inte haft något 
avspänt förhållande till den. 
Vi såg det i Portugal 1975 då 
de socialistiska typograferna 
ville bestämma de höger
liberala tidningarnas innehåll 
och fick stöd av bl a vänstern 
i Sverige. De svenska arbetar
partierna har ofta haft prob
lem med sina tidningar. Ny 
Dag är ett aktuellt exempel. 

Jämfört med det är me
ningsmotsättningarna kring 
VB en storm i ett mycket litet 
vattenglas. Men det beteck
nande är att somliga kamraters 
ryggmärgsreaktion är att krä
va större organisatorisk-poli
tisk kontroll över tidningen 
när de är oense med dess 
hållning i någon fråga. 

VB-redaktionen är, kanske 
inte så förvånande, av annan 
mening. Vi är det av prin
cipiella skäl men även av 
praktiska: vi vet hur svårt det 
kan vara att få fram ledartexter 
från vpk och KU, i synnerhet 
om de ska handla om Lund. 
Därmed inte sagt att det nu
varande systemet med tre 
olika ledarhuvudmän och -vin
jetter är det bästa. Bör kanske 
ledarna signeras? Eller ska 
man avstå från att kalla vissa 
texter för ledare? 

Sånt kan diskuteras, tycker 
vi. Däremot förbehåller vi oss 
nog rätten att i osignerad 
kortform utdela tjuvnyp. Det 
tillhör s a s VBs identitet. 
Fast somliga tror ju att även 
identiteter kan ändras. 

Hur är det egentligen 
med dricksvattnet 
i Lund? 
Även om årets budget blir 
stram lovar Feldt ge pengar 
till livsmedelsverket för 
bättre kontroll av dric~s
vattnet, som tycks innehålla 
mer otyg än man tidigare 
trott. Bodil Hansson (vJ?k) 
har insett det och den 4 Jan 
lämnade hon in en inter
pellation angående kvaliten 
på dricksvattnet till Lunds 
fullmäktige. 

Vi citerar: "Dricksvatt
net är vårt viktigaste livsme
del. Nyligen konstaterade 
riksrevisionsverket i en 
rapport att på många ställen 
är kontrollen av dricksvatt
net för dålig. Det är inte 
bara bakterier i vattnet som 
är problem. På grund av surt 
vatten löses olika kemiska 
föroreningar som exempel
vis bly och koppar ut i 
vattenledningarna. Gamla 
distributionsledningar kan 

på grund av avlagringar 
bidra till ohälsosamt dricks
vatten. Det finns anledning 
att fråga sig hur situationen 
är i Lund. 

J ag vill därför ställa föl
jande frågor till miljö- och 
hälsoskyddsnämndens ord
förande: 

Vilka kontroller sker för 
närvarande av dricksvatt
net i Lunds kommun? 
Hur ofta och var sker 
kontrollerna? 
Vilka kemikalier an
vänds? 
Hur bedömer du distri
butionsnätets tillstånd i 
förhållande till dricks
vattnets kvalitet? 
Anser du att kontrollen 
av dricksvattnet i Lunds 
kommun är tillräcklig? 
Planeras någon utvidg
ning av kontrollerna?" 

f 
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Tetra pak hotar 
fly landet 
När inte Tetra Pak omedel
bart fick igenom kravet att 
kommunen skulle riva 
Råbyholms alle och bygga 
en bilväg mot Dalbyvägen 
hotade ledningen med att 
flytta verksamheten utom
lands. Någon föreslog att de 
skulle flytta till Österlen 
istället och · sprida lite 
välstånd i avflyttningsbyg
derna, men det uppfattades 
som ett dåligt skämt. 

Nu hotar Tetra Paks VD 
Leif Åke Nilsson igen med 
att flykta fosterlandet. 
Denna gång med anledning 
av att SIF-medlemmarna 
bland de anställda hotar 

med strejk om inte arbets
givarnas skam bud, O. 9 % 
lönelyft jämkas. I en inter
vju uttalar sig VD :n sålunda: 
"Av naturliga skäl kommer 
koncernledningen att om
fördela produktionen till 
andra delar av världen. 
Fungerar det bra är det 
naturligt, av koncernegois
tiska skäl, att vi permanen
tar tillverkningen utom
lands" (SDS 9/1 -8 8). 

Naknare än så kan knap
past kapitalets moral 
uttryckas i det århundrade 
som präglas av att företagen 
har blivit multinationella. 

Strc,ikmöte på Alfa-LavaJ 
p:l A If:)-L.aval 

Vid ett välbesökt möte på 
onsdagseftermiddagen m
formerades SIF-medlem
marna på Alfa-Laval i Lund 
om den varslade strejken 
måndagen den 18 januari. 

Bakgrunden till strejk
varslet är verkstadsföre
ningens skambud på 0.9 % 
samt deras ovilja att disku
tera ett ökat lokalt fackligt 
inflytande på lönesätt
ningen. 

för vart år halkat allt mer 
efter. I den senast lönerö
relsen kunde ingen uppgö
relse nås mellan företag och 
fack . Företaget fick själv be
stämma den lokala pottens 
fördelning, vilket betydde 
att ca 50 % av tjänstemän
nen enbart fick lönehöj
ningar för 1987 på 300 kr i 
månaden. Avtalet blev klart 
i oktober. 

SIF-förhandlarna från 
Stockholm förklarade att 
man centralt räknar med 
konflikt på måndag. Endast 
ett bud värt att diskutera 
från arbetsköparna kan för
hindra en strejk. SIF :s 
strejkkassor är välfyllda. 

Brandkåren bryr sig 
inte om vatten 

Vad gör man egentligen om 
ett element går sönder och 
det börjar forsa ut vatten 
och man inte har verktyg att 
stänga av eländet. Det 
kommer så mycket vatten 
att grannen nedanför på 
kort tid får vatten genom 
taket. Man ringer kanske 
fastighetsförvaltningen, som 
dessvärre har en automatisk 
telefonsvarare, som i och för 
sig låter vänlig, men som är 
till föga hjälp. 

Då erinrar man sig att 
Brandkåren, vars styrelse 
numera heter "räddnings
nämnden", inte bara släcker 
eld utan även lir behjälplig 
i andra prekära situationer 
(alla vet ju att brandkåren 
hjälper katter att komma 
ner från höga träd). Nå, jag 
ringde och fick löfte om, 
att efter viss övertalning, att 
experter skulle skickas. 
Dessa kom också men först 
efter ett par timmar! 

Det kallar jag dålig ser
vioce att en organisation, som 
pa mycket kort tid kan 
rycka ut när det gäller brän
der, väntar i två timmar vid 
vattenkaos utan att ens ta 
reda på hur läget utvecklar 
sig. Tur nog dök det upp, av 
en slump, en rörmokeri
kunnig person efter et t tag 
och det värsta flödet kunde 
stillas. Men grannen är nog 
inte glad. 

VB:s utsände 
---------------------- "Vattumannen" ···---------.:..:.~=:.;..:;._ 

SIF har därför lagt varsel 
på 40 arbetsplatser omfat
tande 42 tusen tjänstemän. 
Att Alfa-Laval i Lund tas 
ut i strejk kommer inte som 
någon överraskning . Löne
utvecklingen på företaget 
har under de senaste åren 

Skånska teatern och Lund 
Skånska Teatern i Landskrona 
blev snabbt en angelägenhet 
utanför hemstaden och många 
är de lundabor som letat sej 
dit - praktiskt, 20 minuter 
med pågatåget och så tvärs 
över gatan. I värsta fall är det 
snart slut med de nöjes
resorna. De fria teatergrupp
erna har visserligen fått an
slaget höjt i förslaget till 
statsbudget men det är många 

som ska dela, och Bengt 
Göransson har vid uppvakt
ningar hänvisat till de lokala 
och regionala intressenterna. 

Den regionala instansen är 
alltså landstinget där bl a vpk 
har agerat. Ja, landstinget har 
höjt sitt bidrag men otill
räckligt. De berömda privata 
sponsorerna ligger och 
trycker trots att Landskrona är 

fullt av blomstrande företag, 
som SeanDust eller Cavalli
Björkmans avvecklingsstiftel
se. Landskrona kommun gör 
nog vad man kan begära. 

Men även invånarna i andra 
kommuner har intresse av att 
Skånskan överlever, skrev 
Carina Svensson (vpk) till 
musik- och teaternämnden i 
december. Även Lund borde 
kunna ge direkta bidrag även 
o_m sådant är ovan-ligt, 
hksom andra skånska kom
muner, vilket f ö kultur
mimster Göransson har 
uppmanat till. Kan vi inte ta 
en diskussion med Skånskan? 

Jo, tyckte nämnden gläd
jande nog och uppmanade tea
tern att ordna en konferens 
med representanter för alla 
kommunala kulturnämnder i 
Skåne. Då hoppas vi bara att 
det ger resultat, och att hjäl
pen inte kommer för sent. 

Gr 

Från det 
kommunala 

Kommunala fastighetsbolaget 
(LKF) har krävt kommunal 
borgen. Alla borgare i fastig
hetsnämnden sa nej, för det 
skulle vara otillbörligt gyn
nande av kommunalt företag 
på privata företags bekostnad. 

Men inför beslutet i kom
munstyrelsen ändrade sig cen
tern . "Kommunen ska så 
långt möjligt stödja de kom
munala bolagen", var c :s nya 
linje. "Det är inte så svårt i 
det här fallet eftersom det 
kommer alla hyresgäster till
godo", motiverade Lars V 
Andersson (c). 

Det är samma argument 
som VPK har när VPK kräver 
hyresstopp. Vi räknar med 
centerns stöd nästa gång kra
vet på hyresstopp behandlas. 

Mångfald eller enfald? 
Folkpartiet har föreslagit att 
organisationer och privata 
företag ska få ta över en del 
av kommunens hemtjänst. 
Det ska ge valfrihet för gamla 
och handikappade, är fp :s 
argument. 

I praktiken handlar det 
inte om valfrihet utan i stäl
let om att det är nästan omöj
ligt att få tag på människor 
som vill och orkar arbeta som 
vårdbiträde inom hemtjäns
ten. Folkpartiförslaget bety
der att kommunen ska betala 
organisationer och företag om 
de utför hemtjänstarbete. 

Det är tveksamt om någon 
organisation är intresserad. I 
kommunstyrelsen hänvisade 
borgarna till att HSB i någon 
kommun låter sina fastighets
skötare utföra arbete med att 
putsa fönster och byta trasiga 
lampor inom hemtjänstens 
ram dvs för kommunala 
pengar. Trots att socialför
valtningen och kommunala 
handikapprådet är emot för
slaget var borgarna i kom
munstyrelsen positiva till det. 

Miljöpartiet avstod från att 
rösta. Deras motivering var 
att förslaget innnehåller 
mångfald och det är å ena 
sidan bra men å andra sidan 
dyrt. 

Besviken 

Bo Kjellin har besvärat sig 
över att han inte fått tjänsten 
som chef för kommunens nya 
informationscentraL Kjellin 
anser att han har bättre 
meriter än den som fått job
bet. Han skriver: "Slutligen 
vill jag anföra att jag sett fram 
emot att fä leda jubileumsar
betet 1990 på samma sätt 
som skedde vid 950-års jubi
leet, då jag fungerade som 
verkställande tjänsteman." 
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Har du flyttat? Skicka hela adressdelen med din gamla adress 
till Veckobladet, Bredgatan 28,222 21 Lund. Ny adress är: 

Ljugarbänken 
Vad väntar ni er av det nya året? 
frågar vi våra politiker. 

Gun Hellsvik (m) 
Förmodligen ett valnederlag och 
så några nya rynkor. 

Ebba Lyttkens (fp) 
Det blir väl en massa obehagliga 
krav från medborgarna och 
några svåra förkylningar framåt 
l'lösten . 

Från förr 
Åldern och vårdhemmet före
nar dem. I sitt aktiva liv 
sysslade de med högst skif
tande ting, fast mest med 
olika former av kroppsarbete. 
De flesta växte upp på landet 
och har varit med om den 
stora flyttningen in till stan. 
Många är märkta av ett hårt 
liv: en miste några fingrar i 
en fräsmaskin, en fick alla 
senor i handen kapade i en 
svarv. 

Karin S tensson har fått dem 
att berätta, i den lilla boken 
"Vi vet att vi finns". Man 
läser den på en halvtimme och 
får något väsentligt i utbyte: 
en insikt om eller repetition i 
hur det var förr för vanligt 
folk, i alla livet skiften. Den 
som intresserar sej för 
lundahistoria får dessutom 
några kunskapskorn det 
ämnet. 

Gr 
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Nu är det dags igen, på lördag i 
den 16/ l träffas vi i Malmö 
på Kirsebergs servicecenter. ~ 
Hörnet Vattenverksvägen- · 
Lundavägen buss 33 eller 30 
från Centralen. Kl 13 börjar 
vi. 

Vad ska vi göra då? Jo 
fortsätta våra diskussioner 
från vår förra träff och för
söka sätta en del planer i 
ve r k et. Bl. a. planera ett 
möte där vi ska bjuda in 
kvinnliga politiker från 
distriktet som kan vara ak
tuella för nominering till 
riksdagslistan, se vad vi kan 
göra för att förhindra att 
partistyrelsen skär ner 
antalet personer i det kvin
napolitiska utskottet när 
det inte behöver skäras ner 
på andra utskott , fortsätta 
våra planer på hur vi kan 
samarbeta och stötta var
andra inom distriktet, fort
sätta diskussionerna om val
planering m.m. m.m. ja du 
har säkert fler uppslagsändar 
som vi kan nysta i. 

VÄLKOMNA!! 
För eventuella frågor eller 
framförande av synpunkter 
så ring : 

Lulu Andersen på tel 
046-1 s 81 86 

I ett brev från Växjö,· som 
också har en lokaltidning 
(med ljugarbänk) har vi fått 
nedanstående teckning. 

K U-träff 
Alla ungdomar som är nyfikna 
på vpks politik är välkomna 
till Bredgatan 28 onsdagen 
den 20 januari. på håller näm
ligen Kommunistisk Ungdom 
i Lund möte för alla intres
serade. Fika utlovas . Väl-
komna! 

Nils-Arne Andersson (c) 
Kaos i kommunens lednings
funktion, missväxt i södra 
Sverige och ett nytt benbrott. Klubbar tackar KDN-Norr 

VPK l F Träning på Lerbäcks
skolan återupptages lördag den 
16/1 kl 16-18. 
BLASORKESTERN. Träning på 
Palaestra sänd 17/1 kl 18.45 (bl 
a grekiska noter). 
AMNESTY. Information för 
nya medlemmar tisd 26/1 kl 
19.30. Stadsbibl cirkelrum. 

Larry Andow (s) 
Alla mina goda fö r slag kommer 
att ignoreras, borgarna sitter 
kvar vid maktens köttgrytor i 
Lund, H43 missar handbolls
allsvenskan. 

Kjell Dahlström (mp) 
Maskrosvinet blir dåligt i år och 
jag missar sista tåget till riks
dagen. 

Blir det något gjort på 
Kommundelsnämd Norr 
eller ägnar man sig Mora åt 
prat och byråkrati , kanske 
någon undrar som följt 
turerna kring tillsättande 
av KDN-chef. Jovisst 
mycket sker i det tysta. 

Ett indicium är en skri
velse från Lunds sportklubb 
och Lunds fotbollsförening 
som i ett långt brev till 
nämnden ber att få tacka 
för gott samarbete under 
halvåret: " Klubbarna fram
förde sin uppskattning över 
vad KDN-Norr utfört under 
1987 och man menade sam
stämmigt att man fått mer 
utfört på dessa månader än 
vad Lunds fritidsförvaltning 
totalt utfört på Smörlyc
kans IPL den senast S års 
perioden" . 

Man syftar på att KDN 
lyckats med att ordna drä
nering av en fotbollsplan 
och anskaffat en material-

barack. Vidare har fotbolls
klubbarna fått några udda 
tider i Fäladshallens A-hall 
för inomhusfotboll och man 
ser nu fram emot att få 
ännu mer tid. Som vi tidi
gare uppmärksammat i VB 
har fritidsförvaltningen varit 
mycket restriktiv med tider 
för inomhusfotboll, efter
som man inte betraktar den 
som en riktig inomhussport: 
Det finns förstås starka 
handbollsintressen bakom 
en sådan linje. 

En utmärkt ide kommer 
klubbarna med i slutet av 
sin skrivelse där man påpekar 
att " Fäladshallen har en in
byggd asfalterad plan mellan 
hall och omklädningsrum. 
Denna plan används aldrig 
enligt vaktmästarna. Bygg 
ett tak över planen och gör 
denna yta till en enkel 
inomhushall för fotboll och 
landhockey". 

Sportred. 

KOMPOL har möte den 18/1 kl 
19.30 på partilokalen. Diskus
sion om publikanläggning. 

Detta 1988 års första VB 
gjordes av Lars Borgström samt 
Finn Hagberg. 

KONTAKTREDAKTÖR för 
nästa VB är Gunnar Sandin på 
tel 13 58 99. 


