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Fredagen den 3 juni 

VBs sommarlov 
Detta nummer är, som det 
förmodades förra veckan, 
VBs sista före sommarvilan. 
Skolorna håller visserligen på 
ytterligare en vecka men det 
civila samhället har allmänt 
börjat varva ner. Det märks 
inte minst på den sinande 
strömmen av bidrag till VB. 

Vi räknar med att åter
komma fredagen den 12 au
gusti: 

Bra agerat , s-s?Idmter! 
studentkåren avslog ju den 
socialdemokratiska motio
nen om att säga nej till den 
privata handelshögskola som 
det sydsvenska näringslivet 
vill bygga in vid universitetet . 
Beslutet var tyvärr väntat, 
men s-studenterna ska ha tack 
för initiativet och teckningen . 

<l 

Kung Oskar 
Jan Mårtensson i Sydsven
skan har nu följt VBs exem
pel och rättstavar Kung Os
kars väg. Bra. Dagens Nyhe
ter avskaffade på sin tid djä
vulen. För den lilla VB blir 
kanske avskaffandet av "Os
car" vår bestående insats. 

Utan omsvep 
Apropå Sydsvenskan brukar 
deras lundasida sätta ut ett 
förtydligande "vpks" när de 
skriver om VB. Men kultur
sidan skrev i söndags Vecko
bladet utan omsvep när de ci
terade Lotte Mötler. Det är 
rätt , vi har faktiskt licens på 
namnet. 

tValko mni tte'n 
planerar 

- Flera partier har kom- åtskilligt effektivare och slag-
mit med sina lokala hand- kraftigare bl a genom en så 
Ungsprogram inför valet. När enkel sak att vi sätter musi-
kommer egentligen vpks, Kaj- ken på cyklar. Men vi har åt-
sa Theander i vpks valkom- skilliga ideer om bättre ap-
mitte? pellmöten också och något 

- Det är faktiskt rätt långt har vi redan börjat testa på 
till valet än och jag tror inte Mårtenstorget. Redan nu är 
att så många frågar efter pro- våra: torgmöten bättre än de 
grammet förrän i augusti. Då andra partiernas, men vi ska 
ska de också få det. Antagli- som sagt utveckla dem och 
gen publicerar vi det redan i tar gärna emot fler tips. Alla 
denna månaden. de som har deltagit i eller sett 

- VB har redan nämnt om våra möten har rimligen syn-
långa programdiskussioner punkter på dem. 
och en lång text. - Blir det några klassiska 

- Vi har haft två medlems- valmöten där en talare får ut-
möten med grundliga diskus- veckla ordentliga resone-
sianer som har diskuterat ett mang? 
programförslag positivt och - Faktiskt inte som vi pla-
utan stora motsättningar men nerar nu . Lars Werner har en 
med en massa ändrings- och tume som berör Skåne men 
tilläggsförslag. De håller vi på det lär inte vara tid för något 
att redigera in . Ja, det blir en besök i Lund. Fast det finns 
lång text och därför tänker vi ju andra goda talare så det 
också ge ut en kortform. blir kanske något sånt möte i 

- Och vad innehåller pro- alla fall . Sen ska vi förstås 
grammet för viktiga nyheter? uppträda på en massa debat-

- Som sagt är det långt till ter som olika organisationer 
valet och vi ska presentera tar initiativ till, på skolpresen-
programmet i ett samman- tationer och annat. Den verk-
hang. VB får väl komma igen samheten ökar för varje val. 
i augusti. -De flesta orden som 

- Valkommitten sysslar sprids i valrörelsen blir väl 
väl ändå mest med formerna, som vanligt tryckta. 
dvs organisationen av valar be- -- J a. Alla hushåll ska få 
tet. Hur är stämningen? foldrar tillsammans med val-

- Bra, och avgjort bättre sedlarna. Arbetsplatstidning-
än vad man kunde tro efter ama Vårdarbetaren och Verk-
VBs rapport om första maj. stadsgolvet återuppstår. Sen 
Personer som man inte har finns det förstås landstings-
sett på länge dyker upp och material och centralt fram-
förklarar att de tänker jobba i ställda broschyrer för dem 
valrörelsen. som besöker vår valbyrå. 

- Vad kommer det då för - Blir den på Botulfs-
nytt i va/arbetet? platsen som nu senast? 

-Det stora nya är solida- -Ja. Det är ett bra ställe, 
ritetsfesten som det står om vpk-lokalen på Bredgatan lig-
på annat håll. Men man be- ger en smula ocentralt. Vi 
höver inte hitta på nytt hela öppnar den ett stycke in i 
tiden. Vi i vpk Lund har en augusti. 
rad gamla arbetsformer som -Inga sattellitbyråer ute i 
vi delvis är ensamma om och de östra kommundelarna? 
som är bra, men som givetvis - Nej , det experimentet är 
kan och ska utvecklas. inte värt att upprepa. Vi får 

-Har du något exempel? acceptera att vi inte har sär-
- Javisst, de politiska skilt många anhängare därute. 

gårdsmötena med musik och 
appeller. Vi tror att de kan bli Forts på sid 4. 

Gräddhyllan sviker 
Det nya kafe & restaurang 
Gräddhyllan gladde oss mM 
att öppna redan kl 7, vilket 
fick oss att skriva väilligt om 
dem trots deras höga priser 
och tvivelaktiga inredning. 
Frukostmöjligheterna lär ock
så ha anförts som positivt ar
gument i sociala distrikts
nämnden när de ville ha ut
skänkningsrätt . 

Men redan efter ett par 
veckor övergick de till att 
öppna halv nio. De gav inte 
den tidiga timmen en ärlig 
chans. 

V!J rättar 
i regel inte. Det skulle föra 
för långt. Men notisen härför
leden om franska konsulatets 
långa handläggning av visum
ärenden var rätt missvisande, 
trots att den byggde på upp
gifter från vad som borde va
ra en säker källa i samman
hanget . Men far man in till 
Malmö får man ut sitt visum 
på l 0-30 minuter, enligt fle
ra läsares och vår egen färska 
erfarenhet. 

Slu tspel i Måryd 

Betande kor 
registrerar på avstånd 
när vi söker upp 
en solig plats i hagen 

Vi talar om björnbären 
som vi brukar plocka 
och ser då och då 
koma i nya positioner 

Mellan tuggorna 
grupperar de sig 
likt goda schackstrateger 
och hindrar snart vår 

naturliga reträtt 

Med ens är situationen ohållbar 
rörelsefriheten så begränsad 
att vi uppgivet kryper 
mellan taggtrådarna i stäng:;l.et 

Med behärskat kolugn 
stirrar djuren 
snuvade på möjligheten 
till några eleganta slutdrag 

Karl Witting 



Glad och varm sommar! 

Om tunnel och pendling 
Ett senkommet genmäle till 
Lars Borgström och Lars Nils
son, eftersom ingen annan 
svarar på ert senaste inlägg. 

Ni tycker det är galet att mo
tivera tågtunneln till Köpen
hamn med möjligheterna att 
pendla eftersom vpk (Lund) i 
andra sammanhang har varit 
emot pendling. 

Det ligger något i detta. 
Naturligtvis är det framför 
allt bilpendlingen som vi ag 
agerat mot. Men det finns 
anledning att motarbeta 
pendlingen generellt just där
för att den under nuvarande 
omständigheter oftast antar 
formen av just bilpendling 
men även av andra skäl: att vi 
unnar folk att sova lite längre 
på morgonen och slippa lägga 
en massa tid på sterilt resan
de, att geografisk och annan 
närhet mellan hem och ar
betsplats torde minska aliena
tionen, som vi är emot. 

Men vi får inse att vi lever 
i ett samhälle där pendlingen 
(eller rättare sagt de långa ar
betsresorna eftersom pend
ling begreppsmässigt är så
dan rörelse över en kommun
gräns) i stor skala är ofrån-

komlig. För det borgar kvin
nans ekonomiska frigörelse, 
den nuvarande hushållsstruk
turen och den moderna ar
betsmarknaden med sin rör
lighet . Bostadsbristen är na
turligtvis ännu en viktig fak
tor. 

Däremot är arbetspend
lingen med bil inte ofrånkom
lig, åtminstone inte över ett 
Öresund utan bilbro. Därmed 
borde vi kunna se lika odra
matiskt på köpenhamnare 
som flyttar till Malmö som på 
utflyttarna till ännu avlägsna
re nya förorter utmed Köge
bukten. Att många inför de 
alternativen upplever Malmö 
som mer spännande och gi
vande må man inte förtänka 
dem. 

storstan har ju sina trista 
sidor. Men att vara emot alla 
fasta förbindelser därför att 
vi kunde få det danska feno
menet gaturbarn över till 
Malmö (som en debattör nyss 
skrev) liknar faktiskt- rädslan 
för rabies genom tunnelvand
rande rävar. Vpk är inget 
principiellt storstadsfientligt 
parti, även om enskilda vpk
are förvisso är det. De flesta 
köpenhamnare är glada och 
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stolta för sin stad och har an
ledning till det. 

Åkarna och SJ vill inte ha 
någon fast förbindelse, säger 
ni. Åkarna kan vi lämna där
hän och SJ borde hett önska 
sej en monopolförbindelse 
som skulle ge dem ett viktigt 
övertag. Den danska motsva
righeten DSB, som är ett 
framgångsrikare och på 
många sätt bättre järnvägs
företag, har tågtunnlar under 
Öresund och Stora Bält överst 
på sin önskelista. Det kostar? 
Ja massor, men pengar finns 
det, och avkastningen på en 
rätt utformad järnvägstunnel 
blir cirka 17 procent enligt en 
alldeles färsk undersökning. 
Därmed faller det argumen
tet. 

Så länge man ser Köpen
hamn. bara som ett mål för 
sällsynta söndagsutflykter har 
man kanske svårt att se värdet 
av snabba och säkra förbin
delser. Själv är jag ledsen över 
att de dansk-svenska kontak
terna har blivit så mycket 
mer ensidiga och ytliga än de 
var för femti eller hundra år 
sen. 

Gunnar Sandin 

Inom vpk Lund diskuteras f n hur pass radikal årets lokala valparoll skall4!ara, "Vpk är bäst 
för Lund!" eller den mindre radikala " ... ganska bra .. . ". Ganska säkert är ändå att sticker 
man ut svansen radikalt på stadens nya gågata kan det sluta illa! 

RB 



Invandr arEOlidari tetsfest 
Sven-Olle Olsson i Sjöbo, 
Glistrup i Köpenhamn och 
Hagen i Oslo är inte de värsta. 
Knappast heller de träskallar 
som klottrar BSS och hakkors 
på väggama i de pissoarer, där 
huvuddelen av deras offentli
ga verksamhet tycks utspela 
sig. Nej, värre är kryptorasis
tema mitt ibland oss på ar
betsplatser och bostadsområ
den, de och deras medlöpare 
utan bestämda åsikter om 
nånting. För det är dessa som 
har inflytande i det fördolda 
och sakta förgiftar samhället 
inifrån. 

Inför höstens val måste vi 
vända på stenarna så \iet som 
finns gömt under dem kom
mer i dagen. solidaritet med 
flyktingar och invandrare 
måste bli ett grundläggande 
tema. 

Vi ska slå an detta tema på 

ett positivt sätt i själva inled
ningen till årets valkamp. 

Som en färgsprakande 
upptakt arrangerar VPK, SAP 
och ABF en rik och mångfa
setterad kulturfest, där in
vandrarföreningarnas kultur
grupper står för de flesta in
ls agen: kurdisk folkdans, 
chilensk musik, palestinska 
sånger, etniska eritreanska 
danser. En högt kvalificerad 
svensk folkmusikgrupp med
verkar. Blåsorkestern för
väntas med smattrande mäs
singsmusik förhöja glansen. 
Mikael Wiehe har preliminärt 
lovat medverka. Någon före
slog att vi skulle kontakta 
Hasse Alfredson - aktuell i 
samband med kulturstrejken 
den l september - och vi 
har inlett sökandet efter ho
nom "i hopp om hans insat
ser som konfrancier. Ett 

annat - ännu inte behand
lat - förslag är att inbjuda 
teatergruppen Oktober 
med rötter i Lund - som just 
har en pjäs på detta tema ak
tuell. Bland övriga gäster och 
medverkande hoppas vi finna 
diskrimineringsom budsman
nen Peter Nobel , Pastor Nils 
Sjöström, politiker från riks
dagspartierna m fl .. En snö
bollsprocess har inletts: fler 
och fler personer, grupper 
och organisationer hör av sig 
och hoppas kunna medverka. 

Var och när sker allt detta? 
Lördagen den 27 augusti i 
Lunds stadshall, tre veckor 
före valet och omröstningen 
i Sjöbo. 

Har du ytterligare uppslag 
till festens berikande, kontak
ta då Gunnar Stensson tel 
133171. 

V pk i landstinget 
Landstinget bevakas inte lika 
intensivt i VB som kommu
nalpolitiken, det beror inte på 
ointresse utan snarare på att 
landstinget inte sammanträ
der lika ofta som kommun
fullmäktige. 

Inför kommande lands
tingsmöte har vpk-gruppen i 
landstinget lämnat in fyra in
terpellationer som alla hand
lar om vården, eller rättare 
sagt bristema i vården. 

Personalbristen är stor 
inom sjukvården, och i en in
terpellation frågar David 
Edgerton ordföranden i direk
tionen för Lunds sjukvårdsdi
strikt, Fredrik Swartling, om 
han tänker vidtaga åtgärder 
för att förbättra situationen 
på Flackarpshemmet avd 4A 
på Norra Sjukhuset. Knappt 
hälften av de 17 tjänsterna är 
idag besatta med fast perso
nal. 

Flackarpshemmet är ett 
sjukhem för senildementa åld
ringar, vilka alla måste ha 
hjälp med allt . Idag hinner 
personalen bara med det vik
tigaste; mat, tvätt och toalett
besök. Tid att gå ut med pa
tienterna finns inte. Läget blir 
inte bättre av att en av per
sonalen ständigt är sysselsatt 
med att jaga timvikarier, då 
personalen också ska sköta 
de administrativa uppgifter
na. 

studieresor 

andra med kroniskt invalidi
serande sjukdomar att få sitt 
behov av rehabilitering och 
fysikalisk träning tillgodosett 
fortfarande är avsevärda inom 
landstingsområdet". Detta 
trots att .reumatikersjukhus 
och rehabiliteringsanlägg
ningar har svårt att fylla sina 
platser. 

Politiker och tjänstemän 
har gjort studieresor till 
Ungern för att undersöka om 
patienter kan skickas dit för 
rehabilitering. Trots två re
sor har inget hänt. Möjlighe
terna till rehabilitering utom
lands för patienter är ännu 
mindre än möjligheterna häi 
hemma. 

Decentraliseringen av be
slutsfattandet till sjukvårdsdi
strikten tycks också ha inne
burit försämringar och orätt
visor för patienterna. 

Interpellanten frågar, mot 
bakgrund av detta, vad lands
tinget tänker göra för att för
bättra möjligheterna till den 
nödvändiga rehabiliteringen. 

Sista vilan 
I Osby har Hjärt- och Lung
sjukas förening i 37 år drivit 
ett vilohem . I och med att 
landstinget drar in sitt anslag 
på 360 000 kr fr o m hösten 
1989 tvingas föreningen lägga 
ner vilohemmet. Landstinget 
menar att det är en kommu
nal angelägenhet, men har 
inte diskuterat frågan med be
rörda kommuner . 

dare verksamhet i egen regi 
eller med hjälp av kommuner
na . 

Fotvård 
" - Instämmer du i detta fot
vårdsbehov?", frågar Jesper 
Krenchel, vpk, Kay-Vilhelm 
W in q vist, ordförande i hälso
och sjukvårdsdelegationen. 

Bakgrunden till frågan är 
behovet av fotvård till diabe
tiker. För att minska lidandet 
för patienterna och kostna
derna krävs att fotterapeuter 
anställs i primärvården. 

Följdfrågan gäller om Kay
Vilhelm vill medverka till att 
dessa tjänster inrättas i pri
märvården. 

Ja till en trafiksäkrare inner
stad 
Vpk har till gatu- och trafik
nämnden lämnat en skrivelse 
med begäran om att trafik
situationen i innersta'n ska 
utredas. En tydlig markering 
måste · ske att innersta'n är för 
cyklister och gångtrafikanter. 
Vpk föreslår en generell has
tighetssänkning till 30 km 
kombinerat med gupp, in
snörning i vägbanan, trafikljus 
o dyl för att skapa en mänsk
ligare och trafiksäkrare inner
stad. Senast i december 1988 
förslås utredningen vara klar. 

Nej till "södra ringen"! 
Som väntat kommer nu pla
nerna på att bygga "södra 
ringen" , dvs länken söder om 
Klostergården mellan Höje
bromölla och den nya väg 
905 (till Lomma). staffans
torpsborna vill komma snab
bare till E6. Dessutom före
slås utbyggnad av Industri
vägen över Höje å i anslut
ning till järnvägen för last
bilstrafiken till A&R. Vpk 
och mp vill inte ha några nya 
vägar medan fp lade ner sina 
röster i byggnadsnämnden. 
Centern accepterade tom det 
nordliga alternativet med bro 
över Höje å jämsides med 
järnvägen. Det är maximalt 
sämst med hänsyn till naturen 
i Höjeådalen. 

Luftmiljön på Klostergår
den är redan hårt belastad av 
industriutsläpp och närrekrea
tionsområden är otillräckliga. 
Att nu ytterligare försämra 
miljön med fula onödiga vä
gar kommer Klostergårdsbor
na aldrig acceptera. 

I en annan interpellation, 
ställd till ordföranden i hälso
och sjukvårdsdelegationen på
pekar Ulla Hansson att "svå
righeterna för reumatiker och 

Vpk undrar vilka motiven 
är till att dra in bidragen och 
varför man överhuvudtaget 
inte undersökt frågan om vi- Alternativa förslag till sydlig ring söder om Höje å. 
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Plagiat 
önskar du att din mage var 
mindre, dina lår smidigare 
och dina bröst fastare? Drar l 
du dig för att motionera och 
hatar du att späka dig med 
olika bantningskurer? 

Hav då förtröstan. En ny 
metod har introducerats i 
Lund . Efter en 17 minuter 
lång behandling har din midja 
smalnat åtskilliga centimetrar 
och dina lår dallrar inte fullt 
så mycket. Och det utan an
strängning - du är knappt 
svettig! 

Låter det som en dröm? 

Valkommitten plcnerar 

_Men brevlådepropagan-
da ska de ändå få? . 

_ J a det förstås. Och mte 
bara de. Vi räknar med att 
folk från Lund ska hjälpa till 
med utdelning på närbelä~a 
orter med svaga vpk-<>rgamsa
tioner . I gengäld ska vi ~og 
kosta på postutdelnin~. i VIS~.a 
innerstadskvarter. Skälet .. ar 
portkoderna som gör amator
utdelaren helt handikappad. 

- Valaffischer tillhör ju 
den klassiska arsenalen. 

- Affischer ska vi förstås 
ha mycket av. 

- Trots undersökningarna 
som säger att knappast någon 
väljare påverkas av affischer? 

Karin Blom 
Uardavägen 0: 85 
223 71 Lund 

Forts från sid l. 

amerikansk presidentvalsmo
dell och heller ingen dörr
knackning i bostadsområde
na. Det är också väldigt slit
samt och socialdemokraterna 
lär ha rätt dåliga erfarenheter 
från de senaste valen. 

- Apropå de andra partier
na: det låter på dej som om 
vpk kommer att vinna val
kampanjen här i Lund, men 
hur går det i själva valet? 

- Vi tror att det går bra 
och det är heller inget utslag 
av patentoptimism utan byg
ger på intryck ~om vi ~ va_l
kommitten har fatt . En nmlig 
gissning är att den s k röst
splittringen fortsätter att öka 
och det lär gynna oss. 

- Har du någon sluthäls
ning till VBs läsare? 

-Kanske inte till alla ef
tersom ju VB har läsare inom 
flera partier och även på and
ra orter än Lund. Men vpk
sympatisörerna här i Lund 
uppmanar jag förstås att ställa 
upp i valröelsen. Gärna med 
pengar till valfonden för vi är 
ett fattigt parti som har det 
ovanligt besvärligt nu. Men 
framför allt med arbete. Har 
man särskilda talanger eller 
önskemål ska vi försöka ta va
ra på dem. Hör av er bara, till 
vpk-expeditionen. 

Det är det inte. Berella Center 
på Lilla Tvärgatan 3 sysslar 
nämligen med en metod som 
stramar upp, vrider och akti
verar slappa muskler, både i 
ansiktet och på övriga krop
pen. I och me~ att ~u_skle~a 
sträcks och bhr sm1d1ga for
svinner mång~ överflödiga 
centimetrar runt exempelvis 
midja och lår. I ansiktet akti
veras musklerna i pannan, 
runt ögonen, hakan och kin
derna. Rynkor kan slätas ut 
och dubbelhakor försvinna . 

- I så fall måste frågan va
ra fel ställd. Det är säkert inte 
många som kan säga att de 
bytte parti just för budskape~ 
i en affisch -ja, det skulle 1 
så fall vara negativt, att de re
tar sej så på en affisch att _d~ 
röstar på ett annat parti 1 
protest. Men på andra sätt på
verkar affischerna. Vpks bru
kar i alla fall göra det, det har 
vi åtskilliga vittnesbörd om. 
Fast då gäller det att affisch
erna påverkar med både bud
skap och form . Centralt satsar 
vpk även i år på kända bild: 
konstnärer, med Peter Dahl 1 
spetsen. Lokalt har ~ ~.te li
ka kända namn men VI gor eg- --------------t 
na affischer i alla fall . Tack 

Metoden kommer ur-
sprungligen från Italien men 
har fått störst genomslags
kraft i USA. Nu sprider den 
sig runt om i världen och har 
alltså i dagarna nått Lund. 

Hur går då det hela till i 
praktiken? 

- Kunden får lägga sig på 
en brits och slappna av. Elek
troder i form av små metall
plattor inlindade i vettex-duk 
fästs på de punkter som ska 
behandlas. Med hjälp av en 
speciell maskin sänds signa
ler till metallplattorna som 
vibrerar och masserar mus
keln. Programmet tar 17 mi
nuter och signalerna ökar i 
styrka under behandlingens 
gång, berättar Liz Heurlin, 
kvinnan bakom Berella Cen
ter, och tillägger att varje 
kund har en journal där alla 
fakta förs upp efter varje 
gång. 

Hurra! Inga egna ideer 
men kåseriet är räddat. Verk
ligheten är som vanligt under
barast. 

G" 

vare att vi trycker själva, på 
en enkel men effektiv screen
anläggning, får vi råd att göra 
flera olika. 

- I fö"a valet satsade ni 
på okrossbara affischpelare av 
betong. 

- Det gör vi heller inte 
om. Dels var det ett fruktans
värt jobb att få ut dem, dels 
var de inte så okrossbara som 
vi hade hoppats. Nej, vi får 
som tidigare ha masonittavlor 
och reparationspatruller . 

- Så ni räknar med vanda
lism? 

- J a tyvärr:. Men de finas
te tavlorna brukar inte vara 
fullt så utsatta. Det blir ett 
antal stora, målade bilder som 
säger något konkret med asso
ciation till platsen där de står. 
Vi ska förresten ha vernissage 
också. 

-Det brukar ju framhål
las att den personliga påver
kan är den viktigaste: 

- Det är inte säkert att det 
stämmer lika bra som förr. I 
alla händelser är det inte lätt 
för en valkommitte att orga
nisera sådant . Vi planerar inga 
handskakningsturneer av 

Ny Dag till 1000! 
är mottot för en kampanj för 
Vpk:s tidning Ny Dag. Mäl
sättningen är att öka upplagan 
med 1000 nya läsare i är. 
Hittills har Ny Dag fått 360 
nya prenumeranter så det är en 
bit kvar konstaterar Ny Dags 
prenumerantansvarige Örjan 
H ulterstedt i ett brev till V pk 
Lund. 

Slutmålet är att Ny Dag om 
ett är skall nå 10 000 i uppla
ga så att det fulla presstödet 
åter utgår till tidningen . Om 
inte detta mål nås är risken 
uppenbar att tidningen läggs 
ned av ekonomiska skäl. 

Det vore en katastrof för 
vänstern i Sverige om dess 
största tidning skulle tvingas 
på knä. Lät det inte ske! Pre
numerera redan idag! Sätt in 
152 kr på postgiro 1964 - 6, 
Ny Dag. Skriv halvårsprenu
meration på kupongen. 

Du får då också en tidning 
redan nästa vecka och slipper 
vara utan sommarläsning nu 
när Veckobladet tar semester! 

POSTTIDNING 

Felande bussklocka 
Varför finns det inte något 
så elementärt som en stor 
klocka på busstationen vid 
Botulfsplatsen (den privata 
i Västra MåTtensgatan var 
länge sönder och sitter felpla
cerad)? Troligt svar: därför 
att de ansvariga tjänstemän
nen på gatukontoret är så 
inkompetenta. 

KOLONILOTT 
med redskapsbod till salu pä 
Gunnesbo . Tel 131517. 

VEM VILL DELA 
arbetslokal med tidskriften Zenit i 
trea · på Ulla Gräl:> rödersgatan 37 
ring 133766 eller (k vällstid l 
131517. 

VANDRINGSSEKTIONEN. Fre 
10.6 kl 1823 avresa till Pyrene
erna . Utskick kommer. 
VPK. Lö 4.6 kl 11-12 appellmö
te pä Mårtenstorget. Tal och blås
musik. 
BLASORKESTERN. Lö 4.6 kl 
10 .40 samling på Märte.~storget 
för spel på appellm.öte. ~or reper
toar se ut sk i ck. So 5 .6 mformell 
spelning i stadsparken kl 16.30 
(obs ändrad tid). Se utskicket om 
de närmare formerna. Ingen 
kvällsrepetition . 

Kompolgruppen sammanträder 
må 6.6 kl 19.30 på vpk_-lokal~n. 
Huvudärencle: fortsatt d1skuss1on 
inför partiöverläggningarna. 

Detta nummer {iordes av Lars 
l'ti sson·och Gunnar Sanclin . 

Kontaktredaktör för nästa · num
mer, som troligen utkomm~r den 
12 mars, är Gunnar Sandm, tel 
135899. 
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