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Skit på 
bensinstationer! 
Det ska vara lätt för män
niskor att bli av med miljö
farligt avfall, tycker vpk 
Lund, som i en motion 
förslår att fullmäktige upp- · -~-
drar åt renhållningsstyrelsen • 
och miljö- och hälsoskydds
nämnden att redovisa hur 
insamling av hushållens mil
jöfarliga avfall ska kunna 
genomföras via bensinstatio
nerna. Dessa ligger bra till 
och har har bra öppet
tider. De samlar redan in bil
batterier. Frän Täby kom
mun finns goda erfarenheter 
av bensinstationer som in
samlingsplatser för miljöfar
ligt avfall, skriver motionä-
rerna. 

När kommer servicebussarna? 
Traditionen att utreda innan 
man går till beslut i politiska 
församlingar har sina fördelar 
genom att det i bästa fall leder 
fram till ett gediget beslutsun
derlag. Men ofta, och inte 
minst i Lund, verkar utred
ningar komma till mest för att 
fördröja eller omintetgöra 
praktiska handlingar. 
Vi kan se på det här med ser
vicebussar. Det finns en total 
politiskt enighet om att införa 
dem. Två acceptabla busstyper 
finns, politiker och tjänste
män har provat dem. Själva 
verksamheten har testats i an
dra städer och befunnits god 
för äldre och rörelsehindrade 
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samt för andra medborgare 
som inte nödvändigtvis behö
ver ta sig närmaste vägen till 
centrum. Genom att utgifterna 
för färdtjänst kan nedbringas 
till hälften kostar servicebus
sarna kommunen ingenting. 
Ändå tycks utredningskvarnen 
mala med sedvanlig tröghet i 
Lund, medan Malmö faktiskt 
fått ändan ur vagnen och nu 
satt igång med en service
busslinje. Går det möjligen att 
pressa fram ett tidsschema från 
gatukontoret, eller var nu bol
len för tillfället ligger? 

Varför inte vätgasdrivna ser
vicebussar? Tyskarna ligger 
långt framme med sitt experi· 
menterande. Här ovan är ett 
exempel på det, även om det 
inte direkt är en servicebuss. 

Svåra arbetsförhållanden 
på lasarettet 
David Edgerton, vpk-leda
mot i landstinget, ställer i en 
interpellation en rad frågor 
som sammanhänger med 
svåra arbetsförhållanden för 
personalen vid Lunds lasa
rett 

Problemen vid flera kliniker 
på Lunds lasarett är stora, 
skriver David och fortsätter: 
Efter ett brev från klinik
chefen och klinikförestån
daren på tungkliniken i 
slutet av januari till direk
tionen står det klart att 
situationen där är mycket 
allvarlig. I brevet ställs å 
personalens vägnar tre 
krav på omedelbara åt-
gärder nämligen fyra nya 
underskötersketjänster på 
heltid för att administrera 
cellgiftbehandling samt en 
schemaändring så att perso
nalen arbetar var tredje helg 
i stället för som nu varan
nan. 
Personalens situation har 

Han beter sig 

alltmer förvärrats genom att 
den fått allt fler arbetsupp
gifter samtidigt som man 
dragit ner på verksamheter, 
som tidigare »servat» avdel
ningarna. Så är exempelvis 
sängcentralen på väg att 
läggas ner - personalen får 
numera själv tvätta sängar
na, alternativa måltider har 
införts vilket ökat de
ras merarbete och transpor
ter av patienter till olika 
undersökningar får perso
nalen klara själv. Samtidigt 
har tillströmningen av nya 
patienter avsevärt ökat se
dan lungrehabiliteringen la
des ner i Orup. Dessutom 
har cellgiftbehandlingen in
neburit en ökad arbetsbe
lastning för de anställda. 
En del personal har redan 

lämnat lungkliniken och 
många är nu inställda på 
att sluta om inget görs för 
att förbättra arbetssituatio
nen. 

som om hans egen kropp 
vore i vägen för honom själv. 

Monologen han håller 
tar paus först när hans sällskap 
går på toaletten. 

Ögonen fångar 
två kvinnor i samtal 
i en annan del av cafeet. 

Så slår han ner blicken 
inför den befängda tanken. 
Det o begripliga är ju han själv. 

Karl Witting 



e-.n.S e.. fli., 
Tjejkamp 
Om eU par veckor är det 
8 mars, internationella kvin
nodagen. Men är det även 
internationella tjejdagen? 
Eller lider även kvinnorörel
sen av ett generationsskifte? 

I Lund livas denna dag van
ligtvis med sång, dikter och 
teater. 

Man kan slås av att det 
numera är allt vanligare med 
tjejer som medvetet går in 
för en »feminin» stil, och 
man kan höra suckar om 
högervågen från 70-talets 
kvinnaaktivist er. 

Visst kan det stämma till 
en del att inte många är lika 
»kvinnokämpiga» som förr. 
Samtidigt ligger det en fara 
i att som allt för många 
kvinnakämpar gör, se på 
den yttre polityren, för 
trots allt är nog medveten
het om könsroller och jäm
likhet mer utbredd bland 
alla kvinnor och tjejer idag. 

Dessutom tycks det som 
om kvinna- och tjejfrågor 
har tagit ett högre kliv upp 
på dagordningen, det upp
märksammas allt mer 
kvinnoförtryck• på arbets
platser, reklampelare och 
i annonser, för att inte tala 
om porrtidningar. Debatten 
står högre. 

Den kulturella skillnaden 
mellan kvinnor på SO-, 70-
och 80-talen är väl inte 
större än att vi kan förenas 
i kampen mot könsdiskri
minering och arbeta för 
jämlikhet - både tillsam
mans och på var sitt håll. 

Ventilationsproblem 
Systemet att värma upp rum 
med fläktar och varmluft an
ses tydligen vara ett framsteg 
jämfört med vanliga element 
och vädring genom fönster, 
men mycket talar för att så 
inte är fallet. Åtminstone inte 
i Lund. 
När det nya biblioteket bygg
des på Sankt Petri Kyrka
gata införde man det nya 
systemet och sedan dess har 
det varit idel problem. I vissa 
rum är det för kallt och i 
andra för varmt. Väldiga sum
mor har lagts ner på att för
söka åstadkomma förbättring
ar. Nu är det snart dags att 
lägga ner en förmögenhet på 
att byta fönsterramar, vilka 
förmodligen ruttnat p g a att 
ingen naturlig vädring äger 
rum. 

På biblioteksfilialen på Fä
ladsgården finns också värme
fläktar. Här är motorljudet så 
högt att man på kvällen drar 
en suck .av lättnad när fläkt
arna stängs av. 

En bekant som bor nära 
Mårtenstorget funderar på att 
flytta och har sömnbesvär 
pga högt motorljud från hu
sets fläktar. I bägge dessa fall 
har klagomål varit förgäves. 

När det gäller kommunala 
badanläggningar börjar prob
lemen bli akuta på sina håll, 
framgår av en artikel i Kom
munaktuellt nr 4 i år. Ventila
tionssystemen har en tendens 

Skvalp ökar mängden kemi
kalier i inandningsluften, vilket 
gör människan dåsig och olustig 
till sinnes. 

att anrika de kemikalier, som 
behövs i vattnet för att bak
terier ska känna sig osäkra. 
Kommunaktuellts skribent 
noterar att personalen blir 
dåsig, får huvudont, hals
besvär, vilket tyder på att 
allt inte står rätt till. 

En värmeåtervinningsanlägg
ning som den i Högevallsba
det är effektiv ur energisyn
punkt men är bara anpassad 
till att klara värmen och av
fuktningen . Kemikalierna 
blir kvar i luften. Därtill 
kommer att bubbelbad och 

Satsa på golf! 
"Du och Ditt företag kanske rdan 
finns inom den stora skara av 
företag, organisationer m. fl. som 
upptäckt reklamens genomslags
kraft i golfsarnmanhang." 

Det erbjudandet ställer Lunds 
Akademiska Golfklubb till Vpk 
Lund i ett 4 - fårgs reklamblad. 

För en struntsumma av 25 000 
:- erbjuds Vpk att få göra reklam 
på golfbanan i Kungsmarken, bl. a. 
genom skyltar och vimplar vid 
banan. 

I bladet sägs att golfspelarna 
utgör en " intressant målgrupp" 
efter som både dom och publiken 
är "köpstarka". 

På vilket sätt dom skulle vara 
intressanta för V pk framgår dess
värre inte. 

När vi på VB-red. sedan övergår 
till att studera V pk Lunds miljö
politiska program förstår vi att det 
måste vara något fel på Golfklub
bens adressregister. 
Kungsmarken åt folket! 
Ur V pk Lunds program citerar vi 
vad som sägs om Kungsmarken 
där golfbanan ligger: " .. en stor, 
kalkrik och synnerligen intressant 
ängsmark. Till rariteterna hör 
humlesuga, smalbladig lungört 
och orkiden Adam och Eva. Den 

sjö, Glamsjön som ligger centralt 
i Kungsmarken häckar knölsvan, 
rörhöna och sothöna, medan 
ängsmarkerna tjänar som hik;kplats 
för vipor, storspovar, strandskator 
och rödbenor. Till områdets 
fyrfota invånare hör räv, hermelin 
och rådjur. 

Den golfbana i L u n d s 
Akademiska Golfklubbs regi som 
är förlagd till Kungsmarken sedan 
femtiotalet har allvarligt försämrat 
områdets kvalitet. Vegetationen 
har utarmats genom de monotona 
gräsmattorna, vilka även skadat 
landskapsbilden. De dikningar, 
gödslingar och besprutningar som 
golfklubben utfört har även haft 
förödande inverkan. 

konstgjorda vågor ökar av
dunstningen och exempelvis 
fö;ekomsten av Kloramin 
ökar i inandningsluften. 

I Högevallsbadet har man i 
cafeterians kök fått installent 
ett friskluftsintag för att det 
ska var möjligt att arbeta 
där. Går man in i köket mär
ker · man verkligen skillnaden 
med badet i övrigt. 

Giv oss naturlig vädring 
åter! 

FH 

Ett törst 
VB-red. för!fL att Golfklubben, 
som har en god ekonomi låter 
Vpk Lund utnyttja delar av re
klamerbjudandet utan kostnad ( 
som konsumentupplysning) . Vad 
sägs om Vpk:s miljöprogrampå 
skylt vid putting-green in vid 
klubbhuset, vimplar vid vlllje hål 
med texten "K ungsmarken åt fol
ket" och röda golfbollar med 
texten "V pk bäst för Lund." ' 

Vi låter frågan gå till Ulf 
Sörhede, ordf. i LAG, Lunds 
Akademiska Golfklubb. I slutet av 
reklambladet säger han nämligen 
att han "självfallet är beredd att 
diskutera andra alternativ" 



Vårt eget djur 
Kronhjorten har allts! u t
nämnts till SkAnes eget ka
raktärsdjur, och därmed Lunds, 
eftersom det s k kronhjortsre
servatet omfattar kommunens 
sydöstligaste del.Arne Schmitz 
i SDS tycks beklaga att det 
inte blev lövgrodan eller rA
kan, tv! skånska djur som 
också har diskuterats i VBs 
spalter, men kronhjorten är ett 
gott val. 
Dessutom ska vi snart f! veta 
hur mAnga hjortar det finns . 
Den radikale och sympatiske 
lundazoologen Olle Liberg har 

Dividera med 2 eller . .. 

Vatten på 
gott och ont 
Vpks kritik mot Bolmentun
neln var en lAngkörare i Lunds 
kommunfullmäktige. De makt
havande partierna var märkbart 
besvärade. De hade träffat bin
dande avtal p! det glada sexti
talet medan de trodde att svAr 
vattenbrist var att vänta i 
SkAne. Sen visade det sej att 
de hade tagit rejält fel på både 
förbrukningen och de regiona
la vattentillgångarna. 
Deras försvar var mestadels 
formellt (fast giltigt): vi har 
(dumt nog) skrivit på, vi kan 
inte bryta kontraktet. Fast en 
gAng hördes en annan argu
mentering . Det var dåvarande 
m-ledamoten och ex-smålän
ningen Olof Nordström. Bol
menvattnet är bättre, försäk
rade han, mjukt och behagligt, 
inte som det stenhårda frAn 
den mellanskånska silurkalk
platAn (han var geograf till 
professionen). 
Vad vi drev med honom här i 
VB! 
Nu har vi Bolmenvatten i 
Lunds kranar sen någon tid. 
Det går At hälften sA mycket 
tvättmedel som förut, hAret 
håller sej mjukt länge efter en 
schamponering, kaffebrygga
ren är avkalkad för sista 
gAngen. 

ju, som tidningarna förut med
delat,utsetts till inventerings
ledare i stt stort projekt. 
Vi vill minnas att det förekom 
en kronhjortsinventering p å 
sextitalet också. Det är såpass 
länge sen att det kan finnas 
skäl att för nya forskargene
rationer upprepa det vänliga 
råd som sign Sander i DN dA 
gav At inventerarna. Jo, för att 
få det korrekta antalet djur bör 
man, efter slutad räkning av 
spårstämplarna, inte glömma 
att dela siffran med fyra, ty s! 
mAnga klövar har varje hjort. 

Gr 

Det finns anledning till själv
kritik. 
Sen är det visserligen sA att 
man, statistiskt sett, dör tidi
gare med mjukt vatten som 
löser ut skadliga ämnen sA att 
infarktrisken ökar. Men det fAr 
man ta som en man när den 
stunden kommer. 

Gr 

När den stunden kommer ... 

t)~ 
byggnadsnämnden 

Rädda Qvantenborgsparken! 
Vpc stöder protesterna från 
de kringboende på Kobjer 
mot att man tar parkmark 
i anspråk för en utvidg
ning av industriområdet vid 
öresundsvägen. Det ä:r 
Lunds Nya Trä som vill 
expandera upp i den vackra 
Qvantenborgsparken. Där 
har parkförvaltningen anlagt 
planteringar, som skulle för
därvas om man skulle till
låta småindustri. I kvarte
ret Kugghjulet, där Åker
mans ligger, tycker vpk 
det är bra att ett spårom
råde säkerställs mitt i kvar
teret. 

Ingen maskinhall på Kungs
marken! 
Golfbanan på Kungsmarken 
bör enligt en mycket stor 
opinion i Lund snarast flyt
ta någon annanstans, efter
som marken behövs för van
liga människors rekreation. 
Därför säger vpk nej till 
att golfklubben får bygga en 
ny maskinhall inom områ
det. Det innebär ju en in
vestering, som knappast av
skrivs på de 16 år som är 
kvar tills golfklubbens ar
rende går ut. Om hallen 
byggs betyder det ju att 
man låser fast golfbanan till 
Kungsmarken för en längre 
period. Det kan vpk inte 
acceptera. 

Ingen ytterligare mark för 
handelsändamål! 

Arbetsmarknadsutskottet 
önskar ytterligare industri
mark anvisad för handels
ändamål. stadsarkitektkon
toret konstaterar att det 
redan finns sådan mark 
inom flera industriområden 
i Lunds utkanter. Det bör 
enligt vpks uppfattning vara 
tillräckligt, eftersom han
deln i Lunds centrala delar 
bör gynnas, och en ut
spridning bara alstrar en 
massa trafik. 

Bygg gärna en " ekologisk 
bydel". 
Solbyn i Dalby är det hit
tills enda exemplet, där eko
logiska principer varit väg
ledande för bygget. Men den 
är inte helt lyckad i alla 
avseenden. Det är ange
läget att Solbyn utvärderas. 

Men stadskitektkonto-
rets negativa inställning till 
att utveckla alternativ till 
konventionell bebyggelse är 
mycket inskränkt. Vpk stö
der miljöpartiets motion att 
bygga ekologiskt på fler 
ställert i Lund. 

För en bilfri försöksvecka 
En bilfri innerstad är vpks 
mål för Lunds stadskärna. 
Vi är medvetna om att 
detta mål inte går att uppnå 
över en natt. Det fordras 
en hel del planering och 
förändring av både stadens 
miljö och invånarnas in
ställning för att det ska 
kunna förverkligas. 

Ett sätt att göra lunda
borna medvetna om de för
delar som en stadsmiljö 
fri från avgaser. buller och 
olycksrisker innebär, är att 
pröva detta i verkligheten 
under en begränsad tid. 
Det måste dock vara frågan 
om mer än en dag för att 
flera ska kunna uppfatta 
försöket, och för att det 
också ska kunna ge någon 
effekt. 

Vpk har föreslagit en bilfri 
försöksvecka i Lunds inner
stad och åberopar försök i 
Visby sommaren 1987. 
Stdsarkitektkontoret svarar 
att Visby inte är jämför
bart, och för Lunds del 
ska biltrafiken i stadskärnan 
bara minska successivt ge
nom att kollektivtrafiken, 
fotgängare och cyklister får 
bättre förhållanden. 

Men dessa förhållanden 
kan inte förbättras på annat 
sätt än genom restriktioner 
för privatbilismen. Utan in
skränkningar i bilisternas 
rätt och möjligheter att ta 
sig fram i staden kan heller 
aldrig stadens kulturminnes
märken skyddas från de 
skadliga avgaserna. 

Vpks motion bör ses som 
ett pedagogiskt experiment, 
som bör leda till insikt 
om stadsmiljöns omistliga 
värden, och måste därför 
stödjas. 

Det är klart man ska kunna 
cykla ända till stationen! 
Miljöpartiet tar i en motion 
upp ett krav som vpk lade 
i trafiknämnden för tio år 
sedan, och som där bifölls 
så att cykelåkning blev till
låten på Knut den Stores 
gata. Beslutet överklagades 
dock och upphävdes dess
värre. 

Ett sammanhängande gång 
och cykelstråk från Akade
miska Föreningen genom 
Lundagård, Lilla Gråbrö
dersgatan och hela Knut 
den stores gata fram till 
stationen är ett självklart 
krav som sedan länge ingår 
i den plan för samman
hängande cykelstråk som 
vpk arbetar för. Påstå
endet att cyklister och fot
gängare inte skulle kunna 
samsas om utrymmet på 
torget bygger på föreställ
ningen att cyklister bättre 
skulle kunna samsas om ut
rymmet med bilarna. 
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Ljugarbänke 
Kjell Dahlström (mp) lämnar 
sitt uppdrag i fullmäktige. VB 
ber kommunalpolitikerna om 
en kommentar. 

. 
Gun HeiiiVIk (m) 

- Han är snäll men alldeles 
för konservativ för min smak. 

Ebba Lyttkens (fp) 

- Kjell kunde bli en bra folk
partist bara han slutade prata 
politik. 

Lera V Ander•on (c) 

- Han har alltid varit grön i 
politiken men nu ska han 
visst bli mer rutinerad. 

• 
Larry Andow (a) 

Dahlström hoppas väl att miljö
partiet ska bli något större 
småskaligt. 

Kjell Dahlström (mp) 

Beklagligt om man inte i fort
sättningen får uttala sig i 
Veckobladet, det grönaste 
av blad. 

DEBATI 
Miljöfrågorna i ett 
samhällsperspektiv. 
Debatt mellan Karin Svensson Smith , Tomas 
Kareld (vpk) och Katja Wagner och Andre de 
Richelieu (Miljöpartiet de Gröna) 

Diskussion och utfrågning från publiken. 

I morgon Lördag kll4.00 
Kulturmejeriet 
Alla välkomna 
Arr. Kommunistisk Ungdom Lund, (KU) 

! ~· \ . 
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• 
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Karnevalstider 
Februari är den rätta tiden för karnevaler - det är nu Rhen
dalen lir full av kringströvande grupper av rusiga kvinnor som 
klipper av männen deras slipsar. Här vid Höjddalen är traditio
nerna inte lika välbevarade, men de företagssamma Vecko
bladsläsarna vill säkert knyta an till värt katolska arv och arran
gera en liten orgie. Men man kan inte bara ge sig hän, man 
måste tänka på det praktiska också. När man har dansat en halv 
natt blir man hungrig och då kanske det smakar gott med nAgon 
lätt smårätt. Vi föreslår fisk, med tanke pä fastan, och eftersom 
man aldrig vet hur mänga som kommer i sådana här sammanhang 
så v al de vi ett flexibelt recept. 

Stekta fiskbullar 

Fiskbullar,konserv 
Vetemjöl 
Skorpmjöl 
Stekfett 

l port 
175 g 
lOg 
lOg 
15g 

10 port 
1.75 kg 
lOOg 
lOOg 
150g 

100 port 
17.5 kg 
l kg 
l kg 
1.5 kg 

Burkarna öppnas - spara vätskan, den har man till säsen. 
Blanda sedan vetemjöl,skorpmjöl och salt, varpil fiskbullarna 
rullas i paneringen. Bryn fettet och stek fiskbullarna jämnt runt 
om. Serveras med kokt potatis, citronsils eller ljus grundsäs. Strö 
lite persilja över för att markera det festliga. Misket lär var 
fruktig och blommig i kroppen just nu, och passar bra. 
Tack KokRF (fastställd 1983) för receptet. Trevlig karneval! 

POSTTIDNING 

Gunnar Sandin, som skulle ha 
varij redaktör för detta nummer 
av Veckobladet, är ute i Europa 
och åker tåg.· Snart är han till
baks med nya färska intryck 
från den spårbundna världen. 
Månne det blir tågtexter här 
i VB vad det lider? 

VPK SÄNDER I RADIO 
SOLIDARITET 
Måndagen den 29 .2 kl 17.30-
18.00. Det handlar bl a om 
vpk:s syn på utbyggnad av 
Lund samt om miljödebatten 
Vpk vs. Mp den 27.2. 
99.1 Mltz. 

KU har klubbmöte on 2.3 
kl 19 på partilokalen. Pla
nering för 8 mars mm. 
KU Närradio sänder må 29.2 
kl 22-23 på 99,1 MhZ. Häf
tig musik och politisk informa
tion. 
VPK IF. Lerbäcksträning !ö 
27.2 kl16-18. 
BLÅSORKESTERN repeterar 
som vanligt på Palaestra sö 
28.2 kl 18.45. Birgit Olssons 
kl 17.45. 

l!ii=::.l 
KOMPOL har möte må den 
29.2 kl 19.30 på partilokalen, 
Bredg 28 . Politisk fräga: kom
mundelsnämnderna. 

~l 
Detta nummer gjordes avKitten 
Anderberg, Finn Hagberg och 
Lasse Svensson . 

Kontaktredaktör för nästa 
nummer är Gunnar Sanding, 
te!. 13 58 99. 
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