
UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 17 
Utkommer fredagar 1988 14:e årg. Lösnummer 2 kr 

Fredagen den 13 maj 

V ar glad åt allt gott 
Lagom till våren kommer syd
svenskan med ett glatt bud
skap till de vänstersinnade i 
Lund. I en typ av opinions
undersökning, som 1985 vi
sade sig stämma synnerligen 
väl, har man funnit att Vpk i 
Lund går emot rikstrenden 
och ökar från 8,9 % till 9, 7 
och att mp skjuter upp som 
en snabbväxande maskros 
från 6, 7 till l O, 9%. Social
demokraterna har gått till
baka något, men marginellt. 

I den mån. man anser att 
mp är neutralt gentemot bloc
ken innebär det att partiet 

får en vågmästarroll, men mp 
kan knappast i någon djupare 
mening kallas neutralt i Lund. 
Partiet är en fortsättning på 
en vänstervåg som sedan 60-
talet förändrat det politiska 
klimatet i Sverige. Mp sysslar 
ju inte bara med gröna frågor, 
som ju även Vpk i hög grad 
engagerat sig i, utan har också 
satsat mycket energi på radi
kal kvinnapolitik och grund
läggande gräsrotsdemokrati
frågor. Även barnomsorgen 
har legat mp varmt om 
hjärtat, varvid partiet i högre 
grad än Vpk förordat brukar
inflytande och kooperation. 

Veckobladets pennor insåg 
tidigt miljöpartiets charm och 
ungdomliga fräschör medan 
etablerade politiker inom s 
och Vpk gjorde sitt bästa för 
att rycka upp den spröda 
plantan med rötterna. Nu är 
läget något lugnare och mp 

har lärt sig spelreglerna. Det 
finns en liten chans till en re
al, om än inte formell, allians 
av röd-grön sort . 

Socialdemokraterna har 
förbättrat sin kvinnorepresen
tation, spetsat till miljöpoliti
ken och insett att tillväxten 
inte är allt . Vpk utvecklas för
hoppningsvis till ett helt fri
stående socialistiskt folkepar
ti, som bara tar tillvara det 
goda i det kommunistiska och 
socialdemokratiska arvet och 
lämnar resten åt gamarna. Ett 
glädjande' tecken är att Lunds 
kommunistiska blåsorkester i 

lördags aktivt deltog i SF :s 
valkampanj i Köpenhamn. 
(Och får vi en tågtunnel mel
lan Malmö och danska huvud
staden kan den här typen av 
kontakter bli livligare.) 

Jan Mårtensson i SDS be
tecknar mätresultatet, att 
Vpk går fram i Lund - mot 
rikstrenden - som sensatio
nellt. I synnerhet som l maj
tåget inte var så stort, men 
han la märke till många barn 
och att 68 :orna såg välmåen
de ut. Tilläggas kan att in
van ... rarna var många och att 
antalet ungdomar blivit fler, 
men vad man kan dra för 
slutsatser av det vet bara den 
allvise Oden. I Havamal finns 
för övrigt den sanna formeln 
för korrekt politik: "Tål intet 
ont i världen, men var glad åt 
allt gott". 
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Internationell solidaritet 
på Arnager 
När detta läses vet ni hur det 
danska valet gick. Här i Lund 
är vi tolv blåsare som följer 
valvakan i kväll med särskild 
spänning. Vi var nämligen 
över Sundet i lördags och del
tog i Socialistisk Folkepartis 
valkampanj, först på 0sterbro 
och sen på Amager. Det sena
re stället gav det starkaste in
trycket. 

0sterbroavdelningens lokal 
verkade bekant på något sätt . 
Samma stökighet som man 
känner igen från motsvarande 
svenska inrättningar, samma 
vänliga och fritt klädda män
niskor, huvudsakligen i lägre 
medelåldern, samma buntar 
med outdelat valmateial. Men 
valrörelsen hade ju improvise
rats på kort tid av ett parti 
med små resurser (Danmark 
saknar i princip statligt och 
kommunalt partistöd). Det
samma gällde mötena med 
oss. Vi hade spontant erbjudit 
oss att komma och danskarna 
var tacksamma men en smula 
yrvakna. 

Kontrapunktisk 
anakronism 

Ovant med blås 
Detta med blåsorkester var 

också ovant för dem . Lustigt 
nog tycks den danska vän
stern inte ha organiserat några 
egna sådana. Men det verkade 
som om folket på 0sterbro 
insåg värdet, de relativt få 
som fick höra oss. Första pas
set var intill en huvudled 
med mycken bil- men måttlig 
gångtrafik, det andra på par
keringen till en köplada av 
gängse Kaliforniensnitt, en 
sån som vi stod utanför i Bro
mölla härförleden. 

Men vi stimulerades trots 
allt av det nya i omgivningen, 
och även av den öl som våra 
värdar självklart tillhandahöll. 
"Mellanöl" , sa de med stor 
förtjusning, danskar är lätt
roade när det gäller svenska 
alkohol- och andra regler. I 
Danmark är det friare . Det låg 
t ex fullt av hundskit på trot
toarerna. 

Forts på sid 3 

Jag såg Sten Bromans ande 
promenera under björkarna 
på Karl XI gatan 

Han sände 
den kommunala musikskolan 
en förtrogen tanke 

Men affärer 
med cyklar och kök 
gick honom helt förbi 

På Clemenstorget 
tvingades han dock 
stanna upp ett slag i nuet 

och betrakta 
sina själsbröders konkreta konst 
i galleri åklundhs fönster 

Karl Wittinrr 



~~i öppet budgetmöte på Norr 
Oit. ~s n ~ Det talas ofta om att öppna män). Kvinnorna är i stor ma- hand både när de kom och 
~· t. aial l(' politikens slutna rum mot joritet och kommer i huvud- gick. Det var raka rör i de-

Slå vakt om 
stadens grönska 

I dessa dagar knoppas träden 
i vår stad. Men hotet mot 
dem är många. Med vindarna 
förs Nordeuropas luftförore
ningar in över Lund och avger 
sitt sura regn på Romeleåsens 
sydvästsluttning. Hela Skåne 
är idag drabbat av skogsska
dor, och människorna av and
ningsbesvär. Bilarna i staden 
ger avgaser som ytterligare bi· 
drar till skador på grönska, 
människor och byggnader. 
Omistliga kulturarv hotas -
skulpturer och sandstensorna
ment vittrar. 

För att underlätta för hitts
men att komma fram vinter
tid saltas gatorna i staden. 
Det har redan givit svåra ska
dor på gatuträden längs våra 
esplanader. Många har måst 
bytas ut. Ändå fortsätter man 
köpa vägsalt för kommande 
vintersäsonger. 

Som om detta inte vore 
nog fälls årligen flera stora 
träd i vår stad, bara för att ge 
plats åt fler bilar, eller för att 
löven skräpar ner och skadar 
lacken. När den stora kastan
jen fälldes på Hedbergs tomt 
vid Södertull i vintras upprör
des många. Ett efter ett för
svinner alleträden i Malmö
vägen. 

Träd på enskilda tomter 
står fastighetsägaren fritt att 
fälla. I nya detaljplaner ska 
enstaka stora träd i gatulinjen 
skyddas med en bestämmelse. 
Det är bara det at t många så
dana träd idag är på väg att 
dö. Det ·stympade trädet vid 
Bruniushusets gavel i Kilians
gatan får ett sådant skydd, me
dan praktfulla almar inne i 
kvarteret hotas av ett nybygge. 

Vpk har motionerat i full
mäktige om en inventering av 
stora träd i stadskärnan, och 
att de ska ges ett generellt 
skydd i form av en miljöbe
stämmelse. Men detta vill bor
garna i byggnadsnämnden 
inte veta av. Snart kommer 
motionen upp i fullmäktige . 
Lägg då märke till hur borgar
na svänger sig när det gäller 
bilismen, miljön i staden och 
dess grönska. Det är val i höst. 

Vpk Lunds sty relse 

Uttalande om Polen 
Med anledning av situationen 
i Polen antog styrelsen för 
Vpk Lund vid sitt samman~ 
träde måndagen den 9 maj 
följande uttalande: 

I Polen har arbetarklassen 
åter visat sin kampvilja mot 
den förhatliga militärdiktatu-

den vanlige m~dborgaren . sak från barnomsorgen. De är batten och ingen försökte di-
Inte mins.~ kommundelsnämn- upprörda över ett förslag på rekt släta över problemen. 
dernas forespråkare betonar överinskrivning. De lämnar Mest kontroversiellt var 
denna aspekt av den politiska mötet så fort deras ärende be- förslaget på överinskrivning 
demokratin. Emellertid tycks handlats. Aven tjänstemännen på daghemmen och att man 
politik ligga lågt på intresse- försvinner allt eftersom deras planerar att plocka bort tre va-
skalan försåvitt icke ett på- verksamhet aVverkats. Det kanta dagbarnvårdartjänster 
tagligt problem uppstått på finns alltså ingen spontan ur budgeten. Ett av syftena 
arbetsplatsen eller nära bosta- känsla för helheten. Ingen med dessa åtgärder är att fri-
den. Politik b?rde egentligen medborgaranda. Politik är göra pengar till andra nöd-
vara att bry s1g <?m helheten, något som politiker får syssla vändiga förbättringar och att 
att som 1 de grektska stadssta- med, tycks man mena. öka statsbidragen. Borgarnas 
tema samlas .. på torgen .. och Annars var det ett bra budgetramar tillåter ju strängt 
dryfta allmanna angelagen- möte. Kommundelsnämndens taget bara omprioriteringar. 
heter. lilla stab av tjänstemän hade Barnomsorgen tar 48% av 

Dessa tankar d~~er upp trots svåra yttre omständig- kommundelsnämndens budget 
efter det att jag .~esokt k~~- heter (bl a lokalproblem) lyc- på 58 miljoner, skolan 28%. 
m1:1ndel No:.rs oppna mote kats sammanställa ett intres- Arets budgetförslag känne-
krmg den forsta hela budge- sant och väldokumenterat tecknas av att en del resurser 
ten. Rekl~m har .~tg~t~ ~iii budgetförslag. Ordförande överförs från barnomsor~ till 
varje hushall, men anda mfm- Bernt Nilsson skötte mötet på skolan. Skolan ska bl a fa ut-
l'l:er sig ba~a. drygt 30 pe~~oner sitt vänliga och inkännande ökning på anslagen till skol-
(mkl politiker och tjanste- sätt och tog alla besökare i teater, läromedel, vaccin, 
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ren. Genom strejkerna i stäl
verket Nowa Huta i Krakow 
och på Leninvarvet i Gdansk 
har den förbjudna fackföre
ningsrörelsen solidaritet visat 
att man fortfarande lever och 
är en politisk kraft. 

I Sverige har Vpk genom 
hela sin historia krävt ökade 
demokratiska fri- och rättig
heter och ökad strejkrätt. Där
för stödjer vi, Vpk i Lund, 
helhjärtat solidaritets kamp, 
som ytterst är en kamp mot 
militärdiktaturen. 

Militärdiktaturen, under 
ledning av general J aruzelski, 
tar som i december 1981 till 
våld mot strejkande arbetare. 
Detta för tankarna, i den 
svenska historien, till lands
·hövding Treffenberg och 
Sundsvall 1879 och till den 
svenska militärens mord på 
fredligt demonstrerande arbe
tare i Ådalen 1931. Därför 
uttalar vi vår avsky mot den 
korrupta militärregimen. 

Regimen i Polen kallar 
sig socialistisk. Det är möj-

underhåll av byggnader. Det 
ska bli tio timmar extra skol
sköterska och växeln ska bud
geteras för 86 000 för första 
gången. 

Närvarande barnomsorgs
personal blev upprörda över 
denna överföring och de po
litiker som tagit sig till mötet 
fick sig nog en och annan 
tankeställare. 
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Uttalande mot 
Ekonomihögskolan 
Lunds socialdemokratiska 
studentklubb protesterar mot 
planerna på att inrätta en s k 
"ekonomihögskola" som an
tingen blir en bluffhögskola 
eller början till en utförsälj
ning av delar av universitetet 
till affärslivet. 

Vi protesterar också mot 
den brådska som bara kan ha 
motiverats med att man vill 
glänsa vid kungabesök och 
högtider med titlar och låtsas
direktion. 

Framför allt protesterar vi 
mot att Universitetet överlåter 
eller kan komma att över
låta, inflytande över universi
tetets verksamhet till privata 
intressen, bl a genom stif
t elsen EFL, som skall utse 
representanter i Ekonomihög
skolans direktion. 

ligt ·att Polens ekonomi är 
socialistisk, men den politik 
som regimen står för har 
ingenting med socialism att 
göra. En socialism värd 
namnet måste, enligt vår me
ning, innehålla långtgående 
demokratiska rättigheter. En 
socialistisk regim måste ha 
arbetarklassen, i det här fallet 
solidaritet, med sig - inte 
mot sig. 

Vänsterpartiet 
kommunisterna 

i Lund 



Eric Rasmusson (m), ordf i park- och natur
vårdsnämnden och pensionerad Tetrapakdi
rektör, har föreslagit att E/verkets nya nät
stationsmonument på Bantorget ska vara en 
påminnelse om Lunds största företag. 

Internationell solidaritet 
på Amager 

Forts fr sid l 

Även politiken har färre 
regler. Vi uppmanades att 
med orkestern överrösta den 
socialdemokratiske appelltala
re som oförsiktigt nog hade 
ställt sej därintilL Ä ven de 
andra partierna var ute i vim
let, t o m det humanistiska. 
Färgstarkast var (moskva)
kommunisterna som kom 
med dels en bilkaravan, dels 
en cykeldito, båda fullt ut
smyckade med plakat och rö
da fanor. 

Även SF hade röda fanor, 
men hade försett dem med en 
frisk lövruska i toppen. Ett 
oemotståndligt sätt att visa 
den gröna imiktningen som vi 
naturligtvis måste ta efter i 
Lund. 

Med full musik 
Sen bar det ut till Amager. 

Där var SF med knapp margi
nal men dock största parti i 
förra valet, och mottagandet 
var också positivt. 

Först ännu en köplada, 
men en som låg inbäddad i 
bebyggelse och inte alls ver
kade så trist. Dessutom öste 
solen ner. Vid ingångarna 
hängde partiernas flygblads
utdelare i klasar, men SF var 
de enda som hade musik och 
utklassade följaktligen de öv
riga. 

Sen bar det av vidare sö
derut. Vår danske anförare 
varnade oss: vi skulle spela 
i ett jättestort bostadsområde 
som var uppfört under re
kordåren, och vilket liksom 
sina svenska motsvarigheter 
hade blivit en uppsamlings
plats för folk med problem. 

och invandrare. SF var int e 
lika starka här som annars 
ute på Amager och nu kunde 
det väntas att många röster 
gick till det nya partiet Foelles 
Kurs, med den avhoppade 
kommunisten Preben Möller 
Hansen som ordförande och 
ett invandrarfientligt 
program. SF-arna hade inte 
alltid känt sig välkomna där. 

Men musikens makt är 
stor. Vi spelade och spelade, 
inte minst våra båda nyskriv
na arrangemang på danska 
arbetarsånger. Solen flödade 
och musiken hördes ohygg
ligt långt i den stilla luften, 
studsande mellan de höga 
betongväggarna. "SF - for 
fuld musik" stod det på 
banderollen som bars med, 
och det var det enkla led
motivet i vår utropares pre
sentationer: inga tal alltså 
bara ett · meddelande om att 
här kom SF för full musik 
med sina svenska vänner från 
vpk, att man borde sätta ett 
rött kryss för F-et på valda
gen och ge den borgerliga 
fyrklöverregeringen en 
"march", dvs kicken. Så ska 
en politisk blåsorkester 
användas i såna sammanhang, 
insåg vi när vi hämtat oss från 
den första ovanan och 
började hänga med i tempot. 
Trötta men lyckliga tog vi 

färjan och bussen hem. Men 
vi hade gärna sett att det hade 
fuimits en tunnel med tåg i så 
att resan gått fyra gånger så 
fort. 
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Löneskillnaderna 
ska öka 
Länge kämpade facken emot 
individuell lönesättniag, för 
man ville inte splittra medlem
marna, men den politiken är 
uppgiven av SACO och TCO 
sedan ett år. Nu är det fritt 
fram att tävla i konsten att 
skriva befattningsbeskrivning
ar som framhäver den ene 
framför den andra, för att upp
nå lönegradsuppflyttningar. 
Med en ny lönepolicy vill nu 
Lunds personal- och utveck
lingsutskott elda på under 
brasan. Lönespridningen ska 
öka och särskilt mycket ska 
förstås cheferna få, så att de 
ska känna sig ordentligt för- . 
mer än sina underordnade. 

Men även sättet att utföra 
förelagda arbetsuppgifter bör 
ges en framträdande roll vid 
löneinplacering, sägs det. Det 
kan nog låta wrståndigt, men 
var finns den jury som på ett 
rättvist sätt kan bedöma de 
anställdas arbetsinsats? Blir 
det en uppgörelse mellan che
fer, eller ska också lokalvårda
re, kontorister, parkarbetare, 
barnomsorgspersonal, lärare, 
badvakter, vaktmästare m fl 
tävla inbördes om vem som är 
vassast i sin yrkesutövning? 
Det kommer att bli ett kryperi 
utan lika inför maktens ut
övare! 

Det sägs också i policy
utkastet att svårrekryterade 
och konkurrensutsatta befatt
ningar bör få rejäl lön. Är 
det månne fortfarande chefer
na man tänker på eller är 
det dagbarnvårdare och lokal
vårdare? Det är känt att det 
ofta är svårt att få stabil 
personal inom dessa yrken, 
men inte hör man talas om 
att de ska få rejäla lönelyft. 
I stället plockas vakanta tjäns
ter bort och brukarna får 
stå med lång näsa. 

Vad som behöver premi
eras är det dagliga slitet med 
människor och materia. Chef
erna ska lära sig demokratiska 
arbetsmetoder och alltid ha 
ena foten i produktionen. Om 
några extra belöningar utbe
talas ska de gå till arbets
laget . 

Mjau 

Ven 
Det musikaliska innehållet i 
blåsarlägret på Ven veckan ef
ter midsommar börjar nu 
klarna. Det blir bl a ett antal 
grekiska Theodorakisarrange-
mang för stor orkester, låtar 
med anknytning till Ven och 
Själland (gissa vilka!), Rosen
bergs järnvägsfuga (skånskt 
och progressivt, eftersom det 
handlar om järnväg), en riktig 
blåsorkestersvit av Hanns Eis
ler. Men även annat förbereds. 
Drygt 40 spelande är klara. 
Efteranmälning möjlig till 

Frän det 
kommunala 

Vpk-fråga om Sydafrikastöd 
För två år sedan motionerade 
vpk om att Lunds kommun 
skulle placera om de aktier 
och andra värdepapper som 
var placerade i företag med 
verksamhet i Sydafrika. I 
motionen konstaterades det 
att det framför allt var 
donationsmedel som placerats 
så. Det rörde sig om cirka 
en halv miljon kronor. 

Fullmäktige antog inte 
motionen utan ett social
demokratiskt kompromissför
slag som uppdrog åt kom
munstyrelsen att "vid kom
mande permutationer utreda 
möjligheterna att omplacera 
aktier i företag med verk
samhet i Sydafrika". 

Nu har det snart gått två 
år. Fullmäktige har behand
lat flera permutationer av 
donationsfonder men någon 
utredning har inte presente
rats. Det är emellertid fort
farande lika angeläget att vi 
visar vår avsky för rasist
regimen i Sydafrika och för 
de som har förbindelser med 
denna, skriver Roland An
dersson (vpk) i en interpel
lation till kommunstyrelsens 
ordförande och frågar när ut
redningen blir klar och varför 
det tagit så lång tid. 

Orättvis taxa föreslås 
Det blir dyrare att bo i 
sextitalshus framöver. Lunds 
energiverk har föreslagit en 
ny taxekonstruktion för vär

-metaxan, som innebär 'kraf-
•tigt höjda avgifter för dem 
som bor i de stora, dåligt 
byggda miljonprogramshusen. 
Den fasta delen av avgiften 
föreslås försvinna. Tanken 
bakom den nya taxekonstruk
tionen är att fastighetsägarna 
själv.a ska kunna påverka 
sina v.ärmekostnader. · I och 
för sig en sympatisk tanke 
men ibland bör kostnader 
bäras solidariskt. De som bor 
i de stora sextitalsområdena 
ska inte straffas för att de 
bor i hus som är byggda innan 
det fanns energikris och 
miljödebatt. 
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Ljugarbänken 
Hur kommentarar ni ett vpk 
tycks gli fram i Lund? 

Kullopp 

Gun ~IIIVIk (m) 

Vi ser fram mot att fA sa och 
höra ett nytt knippe duktiga 
vpk-kvinnor i fullmäktige. 

Ebbe Lyttkenl (fp) 

Nu finns det hopp att vi pA 
Ljugarbänken kan fA ännu fler 
läsare. 

Lert V AndertlOn le) 

Mindra angenämt för oss i c, 
eftersom dat visar sig att dat är 
oss mp fAr sina röstar ifrlin. 

• 
Lerry Andow (l) 

Det är säkert bara borgara som 
taktikröster lokalt för att splittra 
arbetarrörelsen. 

Kjell Dehlltröm (mp) 

Kanske kan det växa upp att 
stort grönt träd med trenne grenar 
och röda fru k tar. 

Påga- och tösaloppet genom 
Lunds stadskärna blev en 
succe med drygt 4000 del
tagare. Länge har Lugi och 
IFK försökt .finna tävlings
former som skulle locka 
många, men det har inte rik
tigt lyckats. Bäst hittills var 
väl Karnevalsloppet mellan 
Malmö och Lund. Det är nu 
nerlagt. Detsamma gäller St. 
Hansloppet på norr, ett tidigt 
lopp som brukar knäcka 
många muskler på grund av 
backarnas mångfald. Lugis 
tiomila tycks överleva trots 
att bara ett tjog löpare i 
bästa fall ställer upp, men det 
loppet är väl lättadministrerat 
och högsponstrat. 

Påga- och Tösaloppet har 
en bana som är intressant. 
Först lite uppvärmning fram 
till Bantorget, sedan gatlopp 
genom massorna i centrum 
och så en rejäl backe från 
Stortorget till UB. Sedan ett 
nerförslut utmed bl a Botan 
och så en lång raksträcka 
längs med S Esplanaden. In 
sedan i den trädrika stads
parken och så ett varv till. 

Kringarrangemangen är 
pigga med blåsorkestrar och 
rolig startgeneral iklädd kask. 
Bäst av allt är att motions
aspekten betonas och att det 
är så många tjejer som spring
er. Plumpt är dock att bilar 
utlottas. Veckobladets utsän
de kände stor oro inför risken 
av vinst. Skulle man bli 
tvungen att offentligt slå sön
der bilen eller bli bilhallick 
och sälja den? Motionärer ska 
givetvis ha cyklar som priser! 

Sportred. 

Pyreneerna 
Ytterligare detaljer är nu kla
ra kring Vandringssektionens 
tur till Pyreneerna den l 0-
25 juni. Den stora kraftan
strängningen blir på de två 
första vandringsdagarna. Sen 
har vi nått passet och släntrar 
i behaglig nedförsbacke resten 
av vägen, åtminstone i prin
cip. Aterresan innefattar färd 
på en unik likströmsbana 
(med strömskena i stället för 
kontaktledning) uppe bland 
bergen. Ett par restplatser 
finns. Kontakta Gunnar San
din, te! 135899. 

stadsparken så llär års 
Mejeriet har inte bara givit 
Lund ett vackert kulturcent
rum utan också en liten fin 
lekplats, kanske den behag
fullaste i stan. Förutom sand
lådor rutschkana, klätterställ
ninga~ och spel finns i en 
dunge en lockande gungställ
ning med en myckenhet av 
ljusgul sand. I närheten fi~ns 
också odlingar där den tbrs
tige kan slå sig ner med sin 
påse. . 

stadsparken är ett paradis 
stan. Här förenas alla åldrar 
en sorglös tillvaro med sol 

och jord. Här finns till och 
med en s'chackklubb, som hål
ler till i stadsparkscafet. Skul
telyckans schackklubb heter 
den och leds av Hilding, som 
har släktband med dem som 
driver cafet. . 

Hilding hör till dem som 
också vill ha ett stort ute
schackspel och då i parken. 
Det skulle passa fint här men 
också på Stortorget, som 
snart ska planeras om. Det 
behövs helt enkelt på bägge 
ställena. 

POSTTIDNING 

Damorkestern 
söker fler medlemmar 

Vår blåsorkester startade på 
nyåret och har nu nitton 
medlemmar. Närvaron på 
våra söndagsrepetitioner vari
erar dock pga småbarn, stu
dier och arbete. Därför behö
ver vi bli lite fler i de olika 
instrumentgrupperna. Flöj
tister är särskilt välkomna. 

Vår dirigent heter Birgit 
Stare, som också jobbar med 
Lunds Kommunistiska Blås
orkester. Damorkesterns repe
tear innehåller just nu mest 
visor, vals och tango samt 
någon enstaka marsch. 

Vi framträdde första 
gången den 8 mars - Inter
nationella kvinnodagen - på 
Kulturmejeriet . Nästa offent
liga spelning blir på ett kvin
napolitiskt appellmöte på 
Mårtenstorget lördag den 21 
maj klll-12. 

Kom och lyssna på oss 
eller ring och prata! Är du 
nybörjare har du en bra 
möjlighet att få extra trä
ning på Blåsarlägret på Ven 
26/6- 3/7. 

Ring Essie Andersson på 
te! 12 23 90 eller Elisabeth 
Iregren på te! Il 50 69. 

BLASORKESTERN. Sö 15.5 
17.45 Damorkestern, 18.45 
stora orkestern. Omkring kl 20 
lyssnar vi pA band frlln lnspal· 
n ingen. 

KOMPOL Möta mli 16 maj 
kl 19.30. Information om SFs 
valkampanj. Beredning av bud
get i gatu- och trafiknämndan 
samt socialnämnden. 

Detta V B gjordas av Lars 
Bergström, Finn Hagberg och 
Lasse Svensson. 

KONT AKTREDAKTÖR nästa 
VB: Gunnars Sandin 13 58 99 . 
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