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Fredagen den 22 januari 

P åga tågen: 
resandet ökar igen 
- Resandet ökar åter på pågatågen efter den tioprocentiga 
nedgången 1986-87, berättar Lennart Serder på SSK, Sydvästra 
Skånes kommunalförbund . Vi har i princip återtagit förluster
na, förutom att vi har fått den nya trafiken till Höör. För Lunds 
del kan noteras att kurvan har vänt uppåt för Stångby hållplats 
och att Gunnesbo är en fortsatt framgång. Riktigt vad som 
orsakar återhämtningen vet vi inte men den är förstås glädjande. 
Och vi har många projekt för att utveckla pågatågstrafiken . 
. Det är aproi;?å vpk:,s förslag ras fram ett uppmärksammat 
om -~yklar p~ pågata~en ~.ch material som propagerade för 
åter~ppnad hallplat~. VId Kall- tågtunneL Kan en sådan få 
hyrnolla som VB traffat Len- lokala trafikuppgifter också? 
nart Ser~er, men samtalet _ Åtminstone på den dan-
k~mmer ,m på m~nga andra ska sidan. Danskarna under-
fragor. Pagatågen ar ~ktuella: söker olika alternativ för spår-
de har nyss fyllt fem ar. trafik till Kastrup och på den 

Följer utvecklingen 
Möjlighet att ta med cykel på 
pågatågen skulle vara praktiskt 
för de många som behöver 
förflytta sej i tågresans båda 
ändar, men Serder och SSK är 
tveksamma. Ska SSK betala 
skadestånd om en passagerare 
blir nedsmutsad? 

- Men i Hamburg och 
Miinchen tillåter man cyklar 
på tunnelbanan, och Stock
holms lokaltrafik ska efter ett 
vpk-initiativ pröva med cyk
lar just på likadana tåg som 
SSK har, invänder VB. 

- Pendeltågen i Köpen
hamn ska också se om det går 
med cyklar utanför rusnings
tiden, säger Serder. Vi följer 
interssant utvecklingen av de 
experimenten,och går det bra 
så drar vi lärdom. Vi har re
dan, tack vare att vi började 
senare, haft nytta av misstag 
som gjorts på andra håll. 

Växande verksamhet 
Verksamheten har expanderat 
under de fem åren. Nätet har 
byggts ut, hållplatserna har 
blivit fler, t idtabellen har för
tätats. Man har snart arton 
tåg i drift och planerna på att 
hyra ut några av dem till 
Stockholm har skrinlagts. Nu 
gäller det att sysselsätta dem, 
och det är ett skäl till att 
bygga ut bannätet ytterligare. 
Den mest storslagna visionen 
är att köra pågatåg till Köpen
hamn. SSK-kansliet tog i som-

vägen dit passeras stora - bo
stadsområden på Amager. För 
Malmös del har det i ett par 
av tunnelalternativen skisse
rats en ny station i söder. 
Lägger man den i centrala 
Limhamn kunde det bli bra 
för de många som bor och ar
betar där, men malmöpoliti
kerna tycks hellre vilja ha den 
längre söderut, i anslutning 
till nya bostadsområden och 
stora parkeringsanläggningar. 

-Men det finns utbygg
nadsplaner i norr också som 
en utredning ska arbeta med, 
mot orter som Klippan, Ängel
holm och Hässleholm. Myc
ket hänger förstås samman 
med SJ :s planer och de berörs 
i sin tur av hur det blir med 
öresundsförbindelsen. Om 
enkelspåret ska bestå mellan 
Lund och Helsingborg blir det 
trångt när Göteborgstågen ska 
gå den vägen från 1991. 

Även planerna på elektrifi
ering och pågatåg till Ystad 
lever, och kanske ökar utsik
terna med den nya trafikpro
positionen. VB aktualiserar 
sin gamla älsklingstanke om 
direkta tåg från Lund mot 
sydöstra Malmö, där många 
pendlar till arbetsplatser som 
lärarhögskolan. Det kanske 
blir ett vpk-initiativ i frågan 
och Lennart Serder verkar 
inte ovillig att utreda ett så
dant projekt. 
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Fest på Fakiren 
Lördagen den 30 januari kl 20 - O l 

I samband med årsmötet anordnar Vpk Lund fest 
med mat och dryck. 
Tom Deutgen, skådespelare och regissör, berättar 
om Dario Fo och hans teater. Tom spelar just nu 
Dario F o :s "Tigern" på Lunds stadsteater. 

Det blir dans till "Lufsen" och hans kompisar som 
spelar dixielandsjazz. 
Det blir med andra ord en härlig kväll i glada 
vänsterns lag. 
Blygsam entre och alla är välkomna! 

Skiten från Gambro 
Kommer arbetarskyddssty
relsen att sänka gränsvärdet 
för etylenoxid? Och får de 
boende på norr i så fall re
nare luft? 

Arbetarskyddsstyrelsen 
har dragit tillbaka listan 
med nya gränsvärden, som 
man just höll på att trycka. 
Det gjorde man när Gam
bros utsläpp i höstas blivit 
en riksskandal. Den återkal
lade listan innehöll ingen 
förändring av gränsvärdena 
för etylenoxid. Efter Vpk:s 
larm om Gambros utsläpp är 
listan nu under omarbet
ning igen. 

Det är inte säkert att 
en omarbetning leder till 
sänkt gränsvärde. Det är inte 
första gången arbetarskydds
styrelsen planerar sänka 
gränsvärdet för etylenoxid. 
1986 motionerade Vpk i 
riksdagen om att sänka 
gränsvärdet till noll. Svaret 
blev då att en sänkning var 
planerad från nuvarande 5 
ppm till l ppm. Den utlova- _____ 
de sänkningen genomfördes 
dock inte. Företagets krav 
vägde tyngre än hälsoris
kerna. 

När nya gränsvärden nu 
ska utarbetas går väl telefo
nerna varma mellan Gambro 
och arbetarskyddsstyrelsen. 
Om gränsvärdet sänks till 
l ppm får Gambro prob
lem. Inte ens med den nya 
utrustningen säger sig 
Gambro kunna klara det läg
re gränsvärdet . 

Det är viktigt att gräns
värdet sänks för etylenoxid 
eftersom ämnet ger gene
tiska skador och risk för 

magcancer och leukemi. 
Det är emellertid inte själv
klart att sänkt gränsvärde 
leder till att luften på norr 
blir bättre. När Gambro 
1979 var tvunget att för
bättra inomhusluften blev 
åtgärden att företaget ökade 
ventilationen så att mer ety
lenoxid blåstes ut över bo
stadsområdena. 

Nyhetsred. 

35 musikanter 
slöt upp på Lunds Kommu
nistiska Blåsorkesters första 
repetition för året. Inte 
alls illa, faktiskt rekord i or
kesterns historia. Så är det 
också en innehållsrik och 
löftesrik tid som väntar: 
Eislervecka, skivinspelning, 
läger. Ytterligare beslut på 
årsmötet nu på söndag. Det 
finns vitala inslag i lunda
vänstern. 

Ordskick 

De t tuggas fraser 
i bibliotekets cafeteria 

Han sprätter iväg sina ord 
och de hamnar som smulor 

under armbågarna på flickan 
som lutar sig fram för 

att lyssna. 

Efter en stunds tvivel 
når henne vissheten : 

Det här samtalet 
behöver en Wettexduk. 

Karl Witting 
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överlevnadsfråga 
På lördag den 30/1 har vpk 
Lund årsmöte. Då ska förra 
årets verksamhet granskas, 
året ska planeras och en ny 
styrelse utses. Dessutom ska 
kandidater till riksdagslistan 
nomineras - till landstinget 
och kommunfullmäktige 
sker nominering senare. 

Vpk Lunds verksamhet 
under 1988 präglas natur
ligtvis av att det är valår. 
Valet är för vpk denna gång 
kanske viktigare än många 
gånger tidigare, kanske en 
överlevnadsfråga. Vpk har 
under den senaste valperio
den fått känna av vikande 
opinionssiffror, ett sviktan
de medlemsantal och ett 
minskande engagemang 
bland de medlemmar som 
är kvar. Detta kan låta pes
simistiskt, men är ändå en 
viktig grund för årets val
rörelse. Här är inte plats 
att analysera orsakerna till 
dessa förhållanden, utan 
snarare att blicka framåt 
för att se hur valet ska kun
na bli en gramgång för 
vpk, både lokalt här i Lund, 
i Skåne och hela landet. 

Vpk driver en sund mil
jöpolitik och avslöjar orätt
visor, maktmissbruk och 
förtryck. Vpk har gjort sig 
känt för att föra en mycket 
bra politik i Lund. Vi har 
vunnit respekt för vårt age
rande i fullmäktige och 
landstinget, och många av 
våra förslag har bifallits 
och genomförts. Ändå har vi 
inte lyckats med vårt kanske 
viktigaste mål - att bryta 
borgarväldet i Lund. 

För att bryta borgarväl
det har vpk inför tidiare val 
sökt allianser med sap, men 
de har stöddigt avvisat våra 
förslag. Under mandatperio
derna har dock samarbetet 
med sap, liksom med mil
jöpartiet fungerat bra. Det 
utesluter inte att en röd
grön front i vissa frågor 
kan skapas mot borgarnas 
hegemoni. Inför valet blir 
det dock knappast aktuellt 
med några allianser. Huvud
kraften ska läggas på att 
föra fram vpk:s egen politik. 

En uppgift för vpk är att 
utmana sap och mp och visa 
att vi för en betydligt bätt
re och ideologiskt mer sam
manhängande politik vad 
gäller milj.ö, barnomsorg, 
skola, äldreomsorg, sjukvård 
och alla andra delar av sam
hällslivet. Inte minst ska det 
framgå att vpk är det bästa 
miljöpartiet! 

Vpk Lunds styrelse 

Från mediavärlden 
VB har ju ingen TV -spalt så 
jag känner mig tvungen att 
fullgöra en del kommenteran
de uppgifter på det området. 
Läsarna s tär kanske annars 
rädvilla och vet inte vad de 
ska tycka. Ett annat aktuellt 
problem kan vara hur man 
trappar ner mjukt efter jul
helgens TV -konsumtion. 

Mansrock 
Jag vill dä säga några upp

skattande ord om "Clark 
Kent", en serie i tre avsnitt 
om ett gäng medelålders kil
lar som har ett rockband. Fi
nessen med den är det konse
kvent genomförda manliga 
perspektivet. Det är inte ofta 
man får uppleva det i dessa 
tider, mänga programmakare 
är omedvetna eller hycklar 
nån sorts könsutjämnat per
spektiv som varken blir hac
kat eller malet. I den här ser
ien har det däremot varit raka 
rör. Den manlige hjälten har 
avgivit sammanbitna Hem
ingwayrepliker som skulle ha 
platsat i "Casablanca". Skul
le inte Blåsorkestern kunna 
starta en rocksektion? 

Lasse Holmqvists program 
"Här är ditt liv" gör man 
klokt i att undvika, men när 
nu Bibi Andersson var där så 
fick man ju ställa upp - man 
får faktiskt stå för sina gamla 
kärlekar, även om de var pä 
avstånd. Jag satt och bespet
sade mig på Per Ahlmark (fp) 
som gäst, men fick trösta 
mig med tanken på h u r 
Ahlmark själv måste ha .sut
tit hemma i fåtöljen och vri
dit sig av bitterhet över. att 
inte bli inbjuden. Programmet 

/\dji) Ny Dag! 
Jag är just hemkommen från 
posten efter att ha returne
rat de tio ex. av Ny Dag som 
jag som vanligt skulle ha sålt 
på Klostergården. Min Ny 
Dag existerar för närvaran
de inte. Partiets VU har 
efter vanliga ogenomskinli
ga skumraskaffärer avsatt 
chefredaktören och bemäk
tigat sig sidorna två och tre. 
Där ägnar de sig åt anonymt 
förtal. Hätska anklagelser för 
ekonomisk vanskötsel 
utslungas - som om redak
tionen och inte partistyrel
sen och dess verkställande 
utskott bar det ekonomiska 
ansvaret. 

Ny Dag är en dålig och 
slapp produkt som saknar 
läsarnas förtroende, heter 
det. Där fick vi som lurat 
på folk denna smörja! 

Men verkställande ut
skottet har fel. Den tid
ning vi sålt har varit en bra 
tidning - fast på senare tid 
en tunnare, kanske ängsli
gare och dyrare tidning. 

Orsaken till detta är inte 

avslutades stilenligt med e n 
stor Coca Cola -final där 140 
barn från Malmös bättre sko
lor sjöng "We are the world" 
vilket inte heller här lät så 
trovärdigt. 

Biännande frågor 
Ja, jag borde väl ta upp SIF
strejken, Vpk-s problem (ska 
landets revolutionära miljö
parti spricka på en 25-öring 
på bensinen?) eller den brän
nande lokala frågan om vem 
som ska komma överst på 
folkpartiets fullmäktigelista -
blir det Tove Klette eller 
Ebba Lyttkens ? Vi har med 
spänning länge följt detta 
ärende på sydsvenskans lun
dasida och väntar nu bara på 
vad den nya redaktionsled
ningen, Jörn Donner och i 
sista hand också biskopen 
och militärbefälhavaren tyc
ker. Ja, man borde no_g skriva 
om sånt eller som Krsitina 
Lugn säger: 
Gud sd dumt att gd .omkring 
i en expanderande kommun 
och bara tänka pd sig själv! 

L -e! 
Vad som till sist verkligen 
skulle vara frestande vore att 
göra sig till tolk för en bred 
opinions varma uppskattning 
av en av Lunds mest iderika, 
välskrivande, kloka och all
mänt intagande damer. Men 
man får ju lägga vissa band 
på sig. 

Lucifer 

brist på förtroende från lä
sarnas sida. Orsaken är miss
troende och påtryckningar 
från mäktiga intressen i par
tiledningen. Vi vet alla att 
representanter från parti
ledningen vid flera tillfäl
len på interna möten i Lund 
inkompetensförklarat Ny 
Dag-redaktionen. Troligen 
har det också förekommit 
på andra håll. 

Redaktionsmedlemmar 
har kallats till partistyrelse
möten och utsatts för hätsk 
negativ kritik. 

Tidningens resurser har 
minskat. Journalister har fri
ställts. Duktigt folk har 
lämnat tidningen som t ex 
Björn Ahren och Torgny 
Schunesson. Nu har chefre
daktören avsatts, en åtgärd 
som legat i luften länge. 
Redan för ett par år sedan 
fann Vpk Lund anledning 
att i ett uttalande på års
mötet solidarisera sig med 
Ny Dag-redaktionen. Dagens 
Ny Dag är inte vänsterns 
tidning. Dagens Ny Dag är 

Jörn rensar upp 
"Vpk-Jörn rensar upp" var en 
ledarrubrik i Ystads Allehan
da häromdagen. Den tidnin
gen finner sällan anledning att 
kommentera vpk och dess 
förhållanden men nu hade 
man noterat utvecklingen på 
Ny Dag. Och man har också 
noterat övertonerna i verk
ställande utskottets, enligt 
YA Jörn Svenssons. uppgö
relse med förre redaktören 
Ingemar Andersson. 

Från bibliotekets läsrum 
gick jag till Kulturen där jag 
fick förmiddagsfika med 
några anställda. Diskussio
nen rörde avdelningens kaffe
kassa som pendlade mellan 
ytterligheter. Just nu var be
hållningen alldeles för stor. 

-Jag minns när Jörn 
Svensson var här, sa en av 
veteranerna. Det är väl tjugo 
år sen, han gjorde vapenfri 
värnplikt på kansliet. Han 
konstaterade att kafferuti
nerna var i uselt skick och 
ingrep med en gång. På ett 
par dagar hade han ställt allt 
tillrätta och var och en visste 
precis vad han eller hon skul
le betala. Inga onödiga över
skott uppstod. Ena veckan 
betalade man 63 öre, andra 
veckan 56, och Jörn såg noga 
till att pengarna kom in. Ja, 
han rensade verkligen upp på 
det området. 

-Fast sen slutade han och 
snart återkom den gamla o
ordningen. Synd att han inte 
blev kvar, suckade veteranen. 

Gr 

utskottets Pravda. Verk
ställande utskottet tar 
avstånd från den Ny Dag 
som var vänsterns tidning. 

Alltså måste jag göra ett 
-tillfälligt? - uppehåll i för
säljningen av den tidning 
som också idag kallas Ny 
Dag. 

Gunnar Stensson 

VPK Lunds årsmöte 

På kommande årsmöte, 30/1 
kommer styrelsen att till det 
utsända dagordningsförsla
get föreslå följande tillägg: 
l. Uttalande om Ny Dag, 
2. Motioner till årskonfe
rensen, 3. Nomineringar till 
distriktsstyrelsen. styrelsen 
kommer också att föreslå 
att årsmötet ajournerar sig 
för deltagande i Palestina
gruppernas demonstration 
kl 12.00 från Clemenstor
get. 

Vpk Lund, styrelsen 
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Tredje och fjärde 
spår till Malmö 
Kommunfullmäktige i Lund 
har på s-initiativ beställt en 
utredning om ett tredje spår 
till Malmö, eventuellt via 
Staffanstorp, för att svälja 
den förhoppningsvis växande 
tågtrafiken. Det är nu klart 
att den utredningen ska göras 
i samarbete mellan SSK och 
SJ. Lennart Serder tror att 
även ett fjärde spår behöver 
utredas, inte minst med tanke 
på SJ :s snabbtåg som kanske 
kräver egna banor för att inte 
störas av annan trafik. Men al
ternativet med vägen om staf
fanstorp ska utredas. Ett 
pro b lem är att de på den orten 
har byggt för den gamla järn
vägsinfarten från Lund så att 
en ny järnväg får göra en stor 
sväng. 

Behovet tycli dock finnas. 
En aktuell pendlarundersök
ning visar att det är få som 
utnyttjar kollektivtrafiken ~.ill 
och från Staffanstorp 1 for
hållande till jämförbara orter 
med pågatågstrafik. Också de 
här frågorna hänger samman 
med SJ :s planer i sydvästra 
Skåne. På SSK :s initiativ har 
storstadsregionernas trafikbo
lag begärt och kommer att få 
en studie om sina långsiktiga 
kapacitetsfrågor. 

station över spåren 
Lund har sin segslitna fråga 
om bussterminalen. Centrum
utredarna vill ha den kvar sö
der om Mårtenstorget bl a för 
att gynna lokaltågen som så 
att säga skulle få monopol på 
pendlarna från Lunds västra 
delar. Lennart Serder omfattar 
inte den trafikfilosofin. Goda 
omstigningsmöjligheter och 
välutrustade terminaler är till 
fördel för alla parter och för 
kollektivtrafiken som helhet, 
menar han. 

Det betyder att han vill ha 
bussterminal intill stationen 
eller över spåren, ett förslag 
som moderaterna har lanserat. 
Med pågatågspår längst i öster 
och väster vilket innebär att 
man inte behöver dela platt
formar med SJ. Uppdelningen 
mellan de två tågslagen funge
rar annars bra numera, också 
för allmänheten del, anser han. 

Med en stor platta över 
spåren skulle alla stationsfunk
tioner kunna förläggas dit. 
stationshuset fick väl upp
låtas ut till annan verksamhet 
och hugade hyresgäster lär 
inte saknas - ja, mp finns ju 
redan där. Om nu SJ behåller 
stationshuset och inte säljer 
det till kommunen, som man 
nu har gjort i Växjö. 

Källbymölla 
Vpk och många klostergårds
bor har velat återöppna Käll
bymölla hållplats vid Åker
lund & Rausing. Lennart Ser-

der inser att behovet finns 
och växer, nu när Klostergår
den byggs till och det vid Vär
pinge tillkomromer nya bo
städer som skulle få närmare 
till Källbymölla än till Lund 
C. Han skulle också vilja åter
uppliva den gamla lokaltågs
hållplatsen Sjölunda i Malmö. 

- Men SJ tillåter inte de 
längre körtider på sträckan 
som extra stopp skulle inne
bära. Det kunde störa den 
övriga trafiken. Hållplats vid 
Källbymölla kräver ett tredJe 
spår. 

VB glömmer påpeka att SJ 
och SL faktiskt kör långt 
tätare trafik än så på sträckan 
söder om Stockholms central. 
Kanske skulle det räcka med 
enklare investeringar tills vi
dare. Men vi kommer in på 
möjligheterna att köra ännu 
snabbare än idag till Malmö -
11 minuter med direkttågen. 
Ja, pågatågen kan gå snabbare 
bara SJ :s signaler hänger med, 
säger Lennart Serder. Mer 
skulle det nog betyda att jus
tera infarten till Malmö station 
med en bit spår och komma 
ifrån en del störningar. 

Pågatåg inom Lund 
Resandet med pågatågen ökar 
alltså igen efter den svacka 
för lokaltrafiken som SSK har 
delat med åtskilliga andra 
både buss- och tågbolag. Var
för vet inte Lennart Serder 
riktigt. Månadskorten har vis
serligen blivit billigare för 
många och nya rabatter har 
tillkommit men så sent att 
det knappast har hunnit ge 
utslag. Därför kan man hop
pas att prissänkningarna ökar 
resandet ännu mer. 

- Ä ven resandet från 
Stångby har ökat, berättar 
Serder. Förut sjönk det när 
lokalbussarna byggde ut och 
de lokala måndaskorten inte 
gällde på tåget. Det gör de 
nu. Vill man komma snabbt 
in till Lund från Stångby är 
pågatåget oslagbart : tre mi
nuter. Bussen tar tjugo. Mot
svarande gäller på Gunnesbo 
men det är inte säkert att alla 
som bor där har upptäckt det 
ännu. 

Det skulle vara befogat 
med mer lokal information 
om det, säger han. Sen näm
ner han om magnetkortsauto
materna som hittills har 
fungerat bra. De kan göra bil
jetthanteringen billigare m.~n 
inte minst får man ett for
träffligt statistiskt underlag 
för den fortsatta planeringen. 
Och så talar han om informa
tionen på de obemannade 
hållplatserna. Man har över
vägt att skaffa ett system n:ted 
teveskrämar men det har v1sat 
sej för dyrt. Lyckligtvis, tyc
er VB, eftersom det var tänkt 
att informationen skulle var
vas med reklam. 
Men toaletterna då? 
När vi gör oss beredda att 

gå anmärker Lennart Serder 
att vi i motsats till alla andra 
intervjuare inte har frågat 
något om toaletter på på
gatågen. Så det gör vi för 
ordningens skull. Jo, som 
bekant finns det planer sva
rar han. Saken blir alltmer 
aktuell när linjerna förlängs. 
Man har haft en kemisk va
riant på gång men den under
kände SJ som ska sköta un
derhållet. Projektet är alltså 
fördröjt men något kommer. 

Ä ven andra förändringar 
kan bli aktuella på lång
linjerna. Där behövs kanske 
inga mittdörrar och då får 
man plats med fler säten. I 
Västmanland håller man just 
på att få en sån variant. 

Gr 

S J tar ner tråden 
SJ har just tagit ner kontakt
ledningarna på sin stora ran
gerbangård mellan Kung Os
cars bro och Monumentet. 
Det är synd, av åtminstone 
två skäl. 

1. Rangerbangården har 
länge legat sorligt unde.rut
nyttjad. Det är egentligep 
bara Tetra Pak som har na
gon växling. SJ har nog gett 
upp hoppet om att få de 
andra lokala storföretagen 
som godskunder. 

2. Dessutom går SJ alltmer 
in för att växla med dieselma
skiner, även i anslutning till 
elektriska banor. De nya upp
ställningsspåren vid Raus har 
t.ex. ingen kontaktledning. 
Det är dumt av SJ med tan
ke på dess image. Järnvägens 
stora överlevnadschans är att 
framstå som miljövänlig och 
energisparande. Då är det o
lyckligt med dieselväxling 
som förtar det intrycket. Det 
har redan kommit protester 
från de kringboende i Hel
singborg. 

Nog är det något visst med 
en station där ett gammalt 
Hg-lok glider omkring, ja, d.et 
hörs lite trevligt slammer fran 
koppelstängerna också. 

Fördöm 
Israels 

terrorpo Ii tik 

Gr 

DEMONSTRATION 
Lördagen den 30 januari kl 
12, med samling på Cle
menstorget, blir det en de
monstration mot Israels ter
ror <'olitik. 

I ett uttalande som bl.a. 
stöds av centerpartiet, soci
aldemokraterna, miljöparti
et och Vpk sägs bl.a. "-Hur 
länge skall förtrycket få 
fortgå? - Har inte det pale
stinska folket fått lida länge 
nog?" 

Demonstrationen arran
geras av Lunds Palestina
grupp. 

~Frln det Wo~munala 
Från KDN-Norr 
Delphin-badet är uppskattat 
på Norra Fäladen som för 
övrigt inte har så många fri
tidsverksamheter. Men en 
del förbättringar behöver 
göras på badet . Låsano.rd
ningarna fungerar dåligt. 
Man blir inte betrodd med 
en egen nyckel och en del 
tar med sig eget hänglås. 
Slarv från ett fåtal drabbar 
orättfärdigt alla. Vpk kom
mundelsrepresentant kom
mer att agera för att lås
problemen löses på ett till
fredsställande sätt. En an
nan önskvärd åtgärd är att 
höja vattentemperaturen för 
att göra badet ännu mer 
attraktivt. 

Ny Vpk-representant 
I miljö- och hälsoskydds
nämnden ersätter Lars
Arne Norborg Karin Svens
son-Smith som tvingas 
skriva sig i en annan kom
mun för att få barntillsyn 
där hon arbetar. Lars-Arne 
Norborg är en känd Lunda
profil och han har länge 
varit 'engagerad i miljöfrå
gor. För några år sedan sök
te han sig till V pk via miljö
gruppen. Det är glädjande 
att Lars-Arne Norborg 
accepterat att representera 
Vpk trots att han inte är 
medlem i partiet. 

Nej till kontorisering 
Som Vpk tidigare sagt var 
ombyggnanaden av fastig
heten i hörnet Klostergatan
Bytaregatan (Iris blomster
handel) en skandal. Kom
munen tog bort ett trapphus 
och hyresgästerna på 2 :a vå
ningen hänvisades till en 
smal utvändig trappa inne 
på gården. Nu ville kommu
nen i ett planförslag ha möj
lighet att ta bort bostäderna 
för annan verksamhet . Men 
bostadsbristen är stor i 
Lund och Vpk kan inte gå 
med på att ta bort bostä
der även om det förorsa
kar problem för kommunen 
som naturligtvis måste lösas 
på något sätt. Beslutet i 
byggnadsnämnden blev i 
allafall till slut att bostäder
na ovanpå Iris blomster
handie ska vara kvar. 

Andersson, Lars V. inte Nils
Arne, som det stod i förra 
vecka n . 
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Ombudsman Rune L. grubb lande på VB:s policy och layout? 

Inte en blåräv 
men kanske en röd/ grön!? 
I förra veckans VB publice
rades ett debattinlägg av 
Lars-Arne Norborg. LAN 
tog redaktionens uppmaning 
till debatt om VB :s redaktio
nella policy på allvar. Med ett 
citat från Karl X vid Stora 
Bält, när han ser isen lägga 
sig, gick LAN till verket för 
att påverka VB:s policy. 

Vad händer? JoYB-red 
svarar på ett av exemplen i 
Lars-Arnes artikel - den om 
30 novemberledaren. I öv
rigt inte ett ord om övriga 
propåer. 

Det var nog lättare för 
Karl X att gå över Bält än 
att förändra VB :s policy 
genom debattartiklar. Av to
nen i svaret att döma är red 
alltför belåten med sakernas 
nuvarande tillstånd . Trots 
vikande upplaga och VB
kassörens förslag att efter 
valet diskutera VB :s ned
läggning. 

Efter detta skall jag in
stämma i' Lars-Arne Norborgs 
leverop och komma med ett 
konst ruktivt förslag. 

Utgivet av vem? 
Lars-Arne påpekar att VB 
utges av "Vpk-KU i Lund" 
och anser att detta uppfattas 
av läsarna som att det som 
står i VB är något "som 
Vpk Lund anser eller kan ta 
ansvar för" . I synnerhet 
sådant som skrivs på ledar
sidan (sid 2, vänstra spalten). 

LAN anser att detta för
hållande borde mana red att 
använda "sitt förnuft och goda 
omdöme". Ledarplatsen 
torde lämpligen reserveras för 
åsikter som Vpk kan stå för, 
menar LAN. 

Förhållandet mellan VB 
och Vpk Lund är inte så 
enkelt_ som det kan synas. 
Att VpkiKU i Lund "ger 
ut" VB betyder inte någon-

ting egentligen. Ny Dag "ges 
ut" av Vpk. Partistyrelsen 
tillsätter en tidnirigsstyrelse. 
Den bestämmer, liksom Vpk:s 
kongresser över tidningens 
policy. VpkiKu i Lund har 
inget inflytande över VB. Jag 
bortser här från den kommu
nala spalten som inte skrivs av 
VB-red. 

Än sen då? 
Jag är överens med LAN om 
att "vanliga läsare" (och icke
läsare) kan få intrycket av att 
VB är Vpk:s "språkrör". Ef
tersom så inte är fallet borde 
man göra något åt det för att 
bringa reda i oordningen. 

Jag har ett par förslag. Ta 
bort "utgivningsanspel
ningen" i VB :s huvud. Påstå
endet saknar underlag i verk
ligheten och VB-red har inga 
som helst ambitioner att leva 
upp till det. Bilda en fristå
ende förening av läsare och 
sympatisörer till det fria or
det. En förening som väljer l 
ansvarig utgivare och de per
soner som ansvarar för tid- 1 
ningens policy. 

Om förslaget genomförs 1 
innebär detta att nuvarande 
status kodifieras och att de 1 
medlemmar som tror och 
hoppas på ett starkare infly- l 
tande för Vpk får klart för sig 
att detta inte är varken möj- l 
ligt eller önskvärt. 

Vem ska besluta? 
Vem som ska besluta om en 
sån här åtgärd är inte helt 
klart? En ide vore att bilda en 
förening, som "tar upp för
handlingar" med "berörda 
parter" som det brukar heta. 
Dvs Vpk:s styrelse, VB:s red. 

För att det ska vara någon 
vits med en förening på det 
sätt jag skissat måste det 
politiska underlaget för tid
ningen breddas. 

Miljöpartiet i Lund sak
nar en egen tidning, kan det 
va nått? 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

Karin Blom 
Uardavägen D:BS 
223 71 Lund 

Vpk Lunds stöd till VB är 
f.n . betydande både ekono
miskt och personellt. Om "de 
nya ägarna" önskar bör denna 
form av "sponsring" fortsät
ta. Troligen är den en förut
aättning för fortsatt liv för 
VB. Men varför kan inte 
också andra hjälpa till att 
bära upp VB? "Hundra 
fasta viljor" t ex. Annonser, 
andra partier och föreningar, 
stödarrangemang, fester. 

Min förhoppning är att 
den nuvarande Pravdainspire
rade layouten görs om. Jag 
har svårt att inse att det är en 
poäng att göra tidningen otill
gänglig. Det skulle förhopp
ningsvis också innebära att 
det politiska tyckandet i linje 
med LAN :s förslag hänvisades 
till utvalda platser i tid
ningen: ledarspalten, debatt
sidan, insändarspalten. I öv
rigt redigeras tidningen uti-
från läsarens förmodade 
intresse av lokalnyheter, 
feature och fakta, allt givet
vis styrt av vad ägaren l fö
reningen anger som policy. 

För som Herbert Tingsten 
sa, när han sparkades från 
posten som chefredaktör för 
Dagens Nyheter, efter att ha 
stött SAPISKP-linjen i ATP
striden på 50-talet: "Tuppen 
gal så länge räven vill". 

Så är det alltid . Det är 
dock inte nödvändigt att 
räven är röd . 

Rune Liljekvist 

Kort replik 

Bara en stickreplik till Rune 
Liljekvist. Det kan väl hända 
att vi i någon diskussion har 
anfört Pravdas layout som 
föredömlig. Men faktum är 
ju att en rad utländska kva
litetstidningar kör med den 
utsmyckningsfria stilen som 
sätter innehållet i centru~ 
Le Monde, The Times, Neue 
Ztiricher Zeitung. VB :s ome
delbara inspirationskälla när 
layouten etablerades var dock 
ingen av de drakarna utan 
Folkets Tidning, utgiven i 
Lund 1856-1924, startad som 
organ för den tidens lokala 
vänsteropposition. 

F ö har vi sett att Ar
betet i sin redigering av lo
kalnyheter om söndagar har 
tagit efter VB:s layout. 

Dessutom tror vi inte att 
vi räddar särskilt många läsare 
med annan layout. Det är inte 
ens säkert att det hjälper med 
annan lay-in. 

Gunnar Sandin 

POSTTIDNING 

Byalagsmöte på 
Klostergården 
Torsdagen 28 januari kl 19 
i Klostergårdens Fritids
gård, sal l. 
Mötets huvudfråga: belys
ning på Kyrkbacken vid 
Helgeandskyr kan. 

Ordf. för kyrkans bygg
nadsutskott, Stig Nordin, 
kommer att deltaga. I öv
rigt uppmanas de boende 
inom området komma med 
förslag till förbättringar på 
Klostergårdsområdet. 

Extra årsmöte i 
K U-Lund! 
Alla medlemmar i KU och 
andra intresserade är väl
komna till vårt extra års
möte onsdagen den 27 l l 
kl 19.00 på KU-Lunds 
lokal på Bredgatan 28. Vi 
kommer att diskutera verk
samheten inför valet och 
planera den konkret. Fika 
kommer att serveras! 

E'~GET l 
MOA 

Joens syster, har kommit. 

Daniel Mytil 
14 januari 1988 

A f\ 
BLASORKESTERN Sö 24/1 
kl 18.45 Rep plus årsmöte plus 
liten fest. Blecket tar ost och 
godis, träet böd och grönt. 

VPK IF . Träning på Ler
bäcksskolan Lörd 23/1 kl 16-
18. 
Lyssna på KU i närradion. Mån 
den 25/1 kl 22-23 på 99.1 M H z. 

KOMPOL har möte m åndagen 
den 25 januari kl 19.30 på 
partilokalen. Beredning av 
kommunfullmäktige. ra--r l 
Detta VB gjordes av Lars 
Bergström, Finn Hagberg samt 
Gunnar Sandin (ju fler kockar 
desto sämre soppa). 

tll 
Kontakredaktör för nästa VB är 
Gunnar Sandin som nås på tel 
13 58 99. 

Hemma
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