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Fredagen den 29 januari 

Flyttnummer 
Idag har vi flyttat ~ela VB :s 
bohag till den nya redaktions
lokalen, hos KONTUR i hör
net av Bankgatan och Södra 
Esplanaden, Segers f d lokal. 
Här är fint. VB finns här ons
dagar efter kl 18, välkomna in 
med bidrag och synpunkter! 
Men flyttningen har tagit det 
mesta av vår kraft och fram
för allt av vår knappa tid . 
Därför har vi för en gångs skull 
låtit bilderna bre ut sej. Nästa 
vecka återkommer vi med en 
massa text. 

Vpks riksdagslista 
bestäms i mars 
Vpks distriktsstyrelse har be
slutat att förlägga årets val
konferens till Malmö den 13 
mars. På valkonferensen ska 
fastställas kandidatlistor för 
de skånska riksdagsvalkretsar
na och även för flertalet 
landstingsvalkretsar, dock in
te Lund. Om valberedningens 
arbete och kandidaterna är 
oss just nu inget närmare be
kant, men några personer i 
vpk Lunds styrelse har ge
mensamt pläderat för en kvin
na som toppkandidat i fyr
stadskretsen. Vi hoppas kun
na återkomma med lite insi
desspekulationer. Dagen in
nan, den l 2 mars, försiggår 
distriktets årskonferens. 

Första vårvandringen 
Med anledning av det vackra 
vädret infaller vpks vandrings
sektions första vårvandring i 
år redan den 6-7 februari. 
Det blir en tur mellan järn
vägsstationerna Skurup och 
Svedala på järnvägen Malmö
Ystad; färdriktningen får be
stämmas av vinden för dagen. 
Vi kommer att gå i några 
svängar för att riktigt få upp
leva det vackra backlandska
pet men totala dista.~sen blir 
ändå under tre mil. Overnatt
ning i vindskydd. Samtalet 
vid lägerelden kommer bl a 
att behandla vpks riksdags
lista i fyrstadskretsen. Mer in
formation från och anmälan 
till Gunnar Sandin, tel 
135899. 

Telefonnumret 
till VB-redaktionen om ons
dagskvällar är 123054. Det är 
alltså inte rätt som står på 
baksidan; vi hade inte uppgif
ten när rödtrycket gjordes. 

Oblekt papper 
är ett centralt krav för miljö
rörelsen och även för vpk. 
Därför har det väckt någon 
undran att VB nu har över
gått till helvitt (och tjockare) 
papper. Bakgrunden är vårt 
byte av tryckeri. Under e~ 
övergångsperiod kommer Yl 
att fortsätta trycka vitt . Men 
senast till hösten (och inför 
valet) kommer vi att återgå 
till garanterat miljövänligt 
papper. 

Stadsbibiliotekets 
lundasamling 
bör datoriseras, säger bibliote
ket. Det är nog bra. Men en 
ännu angelägnare reform vore 
att göra den fysiskt tillgängli
gare för lundaborna genom 
generösare öppettider och 
helst en mer välbelägen lokal. 
Tillsammans med stadsarkivet 
i samma hus är den en grund
sten för den lokalhistoriska 
forskningen. Denna får f ö be
traktas som underutvecklad i 
Lund, bl a av brist på lämpli
ga publiceringsformer för 
mindre omfångsrika bidrag. 
Här finns ett rikt men hittills 
försummat arbetsområde för 
den annars så vitala hem
bygdsföreningen Gamla 
Lund. 

Festen på lördag 
med anledning av vpk:s års
möte, på Fakiren (Bred~atal! 
3 ipg) kan man. inleda P.a t~a 
sätt. Antingen gar man d1t n.ar 
det börjar kl 20, äter och dnc
ker i lugn och .ro och lyssnar 
på taffelmusiken från en en
semble ur Lunds Kommunis.t
iska Blåsorkester. Eller gar 
man på stadsteatern och ser 
Tom Deutgens enmansföre
ställning av Dario Fos pläs 
Tigern. Sen följer man To~ 
till Fakiren och ser honom 1 
ett annat litet framträdande. 
Sist blir den dans, levande 
gladjazz. Humant inträdespris 
är utlovat. 

14:e årg. 

Agnarna från vetet 
I Verkstadsföreningens nyli
gen lagda lockoutvarsel till 
SIF finns en hel del personal 
som undantas från lockouten. 
Bl a de som sköter utbetal
ning av arbetarnas löner, per
sonal i personalmatsalar och 
växeltelefonister. 

Äntligen får vi veta vilka 
arbetsgivarna anser oundgäng
liga! Förmodligen k~.n man 
finna den beräknade loneglld
ningen i dessa personalkatego
rier. 

Känd kommunalpolitiker 
(vpk) gripen av polis. 

En välkänd kommunalpolitiker 
från vpk greps häromdagen av po
lis utanför sin bostad i professors
staden då han var på väg hem 
från ~tt arbete. Polisen gjorde 
gällande att kommunalpolitik~rn 
gjort sig skyldig. till et1; all~arligt 
brott i det han 1akttag~ts fardan
des på cykel utan att cykelbe
lysningen varit tänd, oaktat den 
var tänd då han hejdades av po
lisen Polisen förklarade sig nöd
sakad att rapportera det inträffa
de och grep honom därför i ar
m~n, då han ville ställa ifrån sig 
cykeln i sin trädgård. .. 

Enligt den gripne u~ptadde 
polisen oförskämt och tilltalade 
honom med "min herre" vilket 
den gripne avböjde att bli kallad. 
På polisens förfrågan om hem
adress pekade den gripne på huset, 
där han bodde, vilket en ~ 
närvarande polis kunde identifie
ra. Då den gripne uttryckligen 
uppmanade poliserna ~tt syssla 
med angelägrwe uppgifter och 
dessutom vägrade att ta emot 
föreläggande om o~dnings~t, ~ / 
han nu kallad att infinna Slg pa 
polisstationen i slutet av veckan. 

VB hoppas kunna rapportera 
om den vidare utvecklingen av 
denna rättssak. Enligt vad VB er
far kommer den gripne dock be
stida eventuellt åtal och hävda 
dels att poliserna borde ha kon
trollerat och avhjäpt eventuella 
fel på cykelbelysningen för att 
förhindra vidare brott, dels att de, 
i stället för att trakassera cyklister, 
borde ägna sig åt trafikövervak
ning av allvarligare förseelser från 
bilister som exempelvis ständigt 
trotsar' genomfartsförbud i många 
av stadens gator. 

Kriminalred. 

Lösnummer 2 kr 

"Varför ska ett politiskt 
parti bestämma över vår 
bro?" 
frågar sydsvenskan i stora rek
lamaffischer. Svar: det beror 
på att vi i Sverige sedan .~ågon 
tid tillämpar en (begransad) 
form av s k representativ de
mokrati. Vi begär inte att 
sydsvenskans reklamavdel
ning ska känna till det, men 
ni kan kanske ta kontakt med 
politiska redaktionen. 

Sport i helgen 
Pa lördag börjar den traditio
nella Tornacupen i fotboll för 
fyramannalag i den för ända
målet lämpliga hallen i Stång
by. Det är en stor hall som 
kräver god kondition och en 
speciell spelteknik som de 
flesta lagen inte riktigt klarar 
av på grund av att tränings
förhållandena är så miserabla 
för inomhusfotboll i Lund. Vi 
har påpekat det förr här i 
spalten och vi drar oss inte 
för att nämna det igen. 

Forts på sid 2. 

Ng o ma 
söker basar och tenorer. 
Kören sjunger sånger från 
södra Afrika, och framträ
der bland annat i solidari
tetssammanhang. 
övar söndagar kl l 9 på 
studiefrämjandet. 
En sopran med körvana är 
också välkommen. 

Prata med Ann Schlyter, 
tell4 45 05. 

Allegori valåret 1988 

En vidunderligt plufsig kvinna 
i osmakligt färgsprakande 

kläder 

(en självklar 
förstaklassresenär) 

äter potatissallad 

och spottar ut potatisen! 
Men utanför vår dörr 

står grannen med mina 
kalsonger 

och en obegripligt menande 
blick. 

Karl Witting 



Bättre postservice i Lund! 
Ska man skicka brev i Lund 

gäller det att vara ute i god 
tid. Redan kvart över fem 
töms brevlådan i många bo
stadsområden. Sista chansen 
är sista-minuten-brevlådorna 
vid stationen och posttermi
nalen som måste ha breven se
nast 19.45 respektive 20.00. 

Lördag-söndag är privat
personernas stora brevskrivar
dagar. Men lördag är det 
ingen brevlådetömning alls, 
och söndagar måste man ta 
sej med sitt brev till stationen 
eller postterminalen. Det le
der bl a till en massa bilköran
de på centrala stadsgator. 

Detta är en dramtisk för
sämring jämfört med tidigare 
förhållanden. Och inte nog 
med detta. För inte så länge 
sen kunde den senfärdige med 
brådskande brev till exempel
vis Stockholm passa brevin
kastet i nordgående postku
pen på kvällen. Nu måste alla 
brev som ska åt norr först sö
derut, till Malmö. 

Det är förstås positivt att 
posten håller fast vid tåg
transporterna på sträckan 
Skåne- Stockholm, men man 
undrar över både postens och 
SJs rutiner och förmåga när 
transporten ska behöva ta 
flera timmar mer nu än på 
1940-talet. 

Tar man upp saken med 
posten hänvisar de till orubb
liga besparings- och rationali
seringskrav. Men postservicen 
är en så viktig fråga att man 
inte får nöja sej med sådana 
besked. När nu inte enskildas 
påpekanden hjälper är det 
d:.gs för kommunen att tryc
ka på. Det gäller som sagt ser
vicen åt allmänheten i Lund, 
det gäller att få stopp på onö
digt bilkörande och det borde 
gälla servicen åt kommunför
valtningen själv, som är en 
stor avsändare och mottagare 
av brev och andra postförsän
delser Av offentliga marke
ringar och konkreta uppvakt
ningar från kommunledning
en måste vill de lokala och re
gionala postmyndigheterna ta 
intryck. 

Postservicens allmänna för
fall är en visa. Den förre so
cialdemokratiske generaldi
rektören tycks ha slagit mer 
vakt om sina alldeles egna hus 
än om postens. Det är sorgligt 
att man inte längre kan lita på 
att brev kommer fram trots 
att de lämnas i ordinarie tid 
och inga onormala hinder 
(som tågrån) uppstår i trans
portkedjan. I ett aktuellt ~all 
fick en VB-medarbetare gora 
en nödutryckning till telesta
tionens telefaxsändare. Det 
gick bra, men priset blev näs
tan det femtiodubbla mot 
brevportot, l 00 kr mot 2.1 O. 

Schacknytt 
I de kommunala papperen 

står att läsa att det snart är 
dags att göra om stortorget, 
bl.a. ska det bli större på 
Södergatans bekostnad. Det 
bör kunna innebära att det 
gamla kravet på ett stort ute
schack med vackert snidade 
pjäser förverkligas. Om det är 
lättare att få igonom kunde 
kända politker få sina huvu
den skulpterade, och varför 

Problemet är nu att för en 
mängd beslutsfattare har tele
fax dataöverföring och bud
bil~r blivit normala rutiner. 
Firman eller institutionen be
talar, vad bryr de sej om pos
ten? Det är på samma sätt 
som de låter tågtrafiken för
falla: själva flyger de eller 
åker limousin. I båda fallen 
drabbas den vanliga privatper
sonen som själv betalar sina 
försändelser och resor. 

Politisk aktivitet syftar till 
att förbättra ramhället. Post
servicen i allmänhet och brev
lådetömningen i synnerhet ut
gör ett högst konkret ~ä~t för 
initiativ frän Lunds politiker. 

Odlinglotter vid järnvägen, 
Källbytäppan m m. 

inte låta borgarna vara svarta 
och oppositionen vit? Heta 
debatter i fullmäktige kunde 
avslutas med en duell på 
torget . 

För övrigt börjar nu tisdag 
den 2 februari Lundarnäster
skapen i schack på Svarvare
stugan. Och kommundels
nämnd Norr har tagit initiativ 
till skolmästerskap för de två 
rektorsområdena på Norr. 
Den kampen börjar i och med 

Forts från sid l. 
Ett annat missförhållande 

som vi gärna återvänder till är 
att Högesvallsbadet ofta av
stängs för tävlingar på bästa 
medborgartid. I hela tre dagar 
i månadsskiftet kommer nu 
badet vara helt avstängt ,för 
JSM. Tro det eller ej. 

Enligt rykten kommer S 
Simförbundet skärpa kravet 
på att tävlingar ska gå i 50-
metersbassäng. Det är en 
skam att Lunds centrala bad 
inte kan erbjuda en sådan 
även om om det med tanke 
på ovanstående kritik är en 
smula ologiskt att kräva det. 
Men allmänheten behöver ut
rymme för att kunna konkur
rera med Poseidon som dagli
gen kräver banor för sin verk
samhet . 

Sportred 

Även i andra stadsdelar 
skulle nog ett aktivt byalag 
göra vardagslivet lättare. 

Byalaget fortsätter verk
samheten och ställer nya krav. 
Aktuellt nu är tätare buss
turer, vindsskydd vid .. fler 
busshållplatser, ännu battre 
belysning och hundrastplats~r. 
I det sista vill VB varmt m~ 
stämma. Vi minns mann;n 1 
Joel OhlssonsEn Klostergards
dikt (1980): 

går han fram till fönstret och 
tittar ut. 

Asfalten är blank av regn . 
och i det våta gräset bredvzd 

sandlådorna 
sitter en hund och skiter. 

februarilovet. I Lund finns 
det mänga som spelar schack, 
men ganska få tävlingar, sär
skilt om man f jämför med 
Malmö. Nu är det alltså på 
väg att bli en smula bättre på 
den fronten. 

.. 
Förening tar över 
bygglek? 

FH 

Det finns en smygande 
tendens att överlåta kom
munal verksamhet till 
föreningar. Planer finns t .ex. 
på Norra Fäladen att "halv
privatisera" S:t Hans bygglek. 
Gamle föreständaren "Flux" 
ska bli kvar men pengarna för 
den andra tjänsten ska ges till 
föreningen 4H som ska anstäl
la en av sina egna. Det får väl 
antas vara första steget till en 
helt föreningsdriven bygglek
plats. När fören~gen nå~o~ 
gång kommer in 1 en aktlVl
tetssvacka eller om 
kommunen vill sänka kostna
derna drastigt kan man tänka 
sig att Bengt Jonssons gamla 
dröm om att lägga ner bygg
lekar förverkligas. 



Domkyrkan i VB Strövtåg 

i bildarkivet 

Från det 
kommunala 

Lunds profil, ritad av Erik Wallin inför valet 19 79. Domkyrkan i självklart centrum. 

Suveräne Andrzej Ploski illustrerar Kulturnatten. 

Nej, det är inte ett påbyggt Folkets hus som överglänser dom, 
kyrkan, det är Malmös Sheraton, byggt med aktivt stöd från 
socialdemokraterna där. 

Promotion i Lund. Farligt för gamla hus. Knitte ritade. 

Refuserad lundasymbol, ritad 
av Lars Nilsson i VB-redaktio
nen. 

Kommunalpolitiska spalten 
utgår denna vecka. Ansvarig 
funktionär befinner sej på 
" konferens" i Alvesta . 

Kända lundahus dumpas. Collage. 

Knitte och domkyrkan igen. Sammanhanget minns vi inte. 
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Ljugarbänken 
Tetra Pak säger sig v ilja flytta 
utomlands för att tjänstemännen 
begär rimliga löner. Någon kom
mentar? 

Gun Hellsvik (m) 
Det gör inte så mycket. Per har 

så svårt att öppna deras mjölkpa
ket. 

Ebba Lyttkens (fp) 
- Då kanske Lillemans M C kan 
expandera in i de lediga lokalerna. 

Lars V Andersson (c) 
- Då krymper ju Lunds tätort. 
Utmärkt l 

Larry Andow (s) 
- Det visar på tjänstemännens 
proletarisering och möjligheterna 
till klassillians med arbetarna. 

Kjell Dahlström (mp) 
- Varje rundafamilj ska ha en 
egen liten ko . Då behövs inga kon
stiga förpackningar . 

Ub, inte Hg 
Det smärtar djupt en gammal 
skenande att se en tekniknos
talgiker som sign Gr sätta kop
pelstänger på ett Hg-lok (VB 
2/88). Det vet väl varje prenu
merant att det är det lilla 
växelloket Ub från 1930 som 
pilar omkring på bangårdarna 
med koppelstängerna dragan
de som gräddvispar? Hg från 
1942 är ju ett linjelok utan 
koppelstänger. Om än Hg de
lar Ub :s sluttande motorhuvar 
åt båda håll. 

Nog skojat, Gr tar upp 
många intressanta kommuni
kationstrådaL Men jag saknar 
en viktig trådända i hans frå
gor till Serder: 

Vad sker med Simrishamns
banan? 

Då menar jag den riktiga 
Simrishamnsbanan, d v s Mal
mö-Staffanstorp-Dalby-Ve be
röd-Sjöbo-Tomelilla-Simris
hamn som förresten fyller 
100 år 1992-1993. skanda
löst nog ligger ju Staffanstorp
Tomelilla för fäfot och Staf
fanstorp-Malmö har bara gods
trafik, visserligen en intensiv 
sådan. 

Parallellöpande riksväg l 2 
förmår inte svälja den inten
siva pendeltrafiken och jag 
upphör aldrig aldrig att förvå
nas var gång vårt 60-talsmäs
siga vägverk ska slä~ga in yt; 
terligare 50-100 milJoner pa 
en kringfart vid t ex Veberod 
eller Staffanstorp. För den 
summan hade hela Simrisba
nan varit rustad med Tösatåg 
och allt. 

Inte nog med att vi sluppit 
olyckor, buller, bensinslöseri, 
avgaser, ojämlikt resande och 
jäkt, tåget går mycket fortare! 
Jag jämförde dagens mod~rna 
busstrafik med 60-talets shtna 
rälsbussar på den dåligt under
hållna banan och tåget gick 
betydligt snabbare. 

För att svälja även lunda
pendlarna får nytt spår läggas 
Dalby-Lund med infart via 
gamla Lund-Trelleborgs järn
väg (Tetras industrispår) eller 
Flackarp. 

Fram för spårburet! 
"HO" (uttalas hå-noll, Lars

Arne Norborg till båtnad) 

Svar: 

Karin Blom 

Uardavägen D:BS 
223 71 Lund 

Ytterst pinsamt! Jag kunde ju 
ha tänkt på Hjalmar Gull
bergs kända versrader om att 

den bangård är vackrast 
som ett Ub vaktar 

eller hur det nu var. Men jag 
har fått veta att vpk i en kom
mande riksdagsmotion plane
rar att kräva utvecklingsbidrag 
för ett nytt elektriskt växel
och lokaltågslok. 

Jag frågade inte om och 
Lennart Serder tog inte upp 
Simrishamns banan i intervjun. 
I utredningsuppdraget från 
Lunds kommun ligger dock 
att SSK: och SJ :s utredning 
ska behandla även trafiken 
mot Dalby och bortom för 
det alternativa nya spår som 
ska förbinda Lund och Mal
mö via Staffanstorp. 

Men det hade funnits mer 
att fråga om. Länstrafikens 
VD Nils Wahlberg är i en ak
tuell intervju t ex mycket pes
simistisk om möjligheterna 
att få statsstöd till en elektri
fiering av järnvägen Malmö
Ystad, och det projektet står 
nog före Simrisbanan på bå?e 
statliga och regionala myndlg
heters åtgärdslista . Man kan 
också undra hur det går med 
pågatågstrafikens utveckling 
när den mer bussinnade läns
trafiken enligt propositionen 
tar över ansvaret. 

VB förebrås ibland ett allt
för dunkelt skrivsätt. Därför 
vill vi upplysa om att H-nol
lan är den vanligaste modell
järnvägsskalan. 

Trampa på! 
Hej Rune L och andra VB
kritiker! 

Jag ser att ni, genom vpk 
Lunds styrelse, årsmöte etc, 
inte får bestämma vad redak
tionen skall ta med i Vecko
bladet. Jag frågar mig: vore 
Veckobladet värt att läsa om 
det blev vpk Lunds "lilla 
Pravda"? En tidning med av 
vpk Lunds styrelse tillrätta
lagda artiklar? Tål inte väl!s
tern lite kritik i en egen hd
ning? 

Härmed vill jag tacka VB 
med dess redaktion för alla 
ömma vänstertår som ni tram
par på. Fortsätt med det! 
Det tycks behövas. 

Pär Egevad 

POSTTIDNING 

Fel handlat 
Jag vill kritisera Gunnar Stens
sons handlande när han genom 
att returnera sina tio tidningar 
ställde våra sympatisörer utan 
möjlighet att få sin Ny Dag i 
vanlig ordning. J ag an~er att 
hela försäljargruppen pa Klos
tergården, som hittills funge
rat bra kollektivt borde ha 
tagit st'ällning, inte enskilda 
medlemmar. 

Jag kan väl dela Gunnars 
åsikt att det har varit under
liga turer kring Ny Dags re
daktion, men det hade gått 
att angripa genom insändare o 
dyl, inte genom att stoppa 
försäljningen och därmed än 
mer undergräva tidningens 
ekonomi. 

Jag tror att saken kommer 
att reda ut sig för Ny Dag 
även denna gång. Klarade tid
ningen transportförbudet un
der kriget så klarar den nog 
detta också. 

Vi behöver ett partiorgan 
nu inför valet . De enda som 
skulle glädjas vid en ned
läggning är våra klassfiender, 
och det vill jag inte medverka 
till. 

Göte Bergström 

VPK LUND. Arsmöte !ö 30.1 kl 
10 på Fakiren, Bredgatan 5. No· 
mineringar kan fortfarande görasl 
BIRGIT OLSSONS DAMORKES
TER. Sö 31.1 kl 17.45 rep på ka
pellsalen. 
BLASORKESTERN. Lä 30.1 kl 
19 rep kapellsalen införfestspel 
kl 20, nr 129, 157, 164, 165, 170, 
171 och Casey Jones, reserv nr 
166. Sö 31.1 kl 18.45 rep kapell 
salen. 

Kompol har möte må 1.2 kl 18 
hemma hos Bodil Hansson. Enda 
punkt: kommunalpolitiskt hand
lingsprogram. 

Detta nummer gjordes av Kitten 
Anderberg, Finn Hagberg, Lars 
Nilsson, Gunnar Sand in, Lasse 
Svensson och Len nart Söderlund. 

Kontaktredaktör för nästa num
mer Gunnar Sandin , tel 135899. 

Hemma
Rectangle


