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Fredagen den 2 september 

Rolf N: Sju punkter om miljön 
I samband med Lars Werner
mötet i Malmö i måndags ta
lade också Rolf L Nitson från 
Lund, förstanamn på vpks 
riksdagslista i fyrstadskretsen. 
Huvuddelen av talet handlade 
om aktuella miljöpolitiska 
frågor, och vi återger den de
len i sin helhet. 

I övrigt berörde Rolf den offentli · 
ga sektorn som ska demokratise
ras, inte privatiseras. Malmö vore 
en lämplig experimentstad för 
detta efter en vänsterseger, me
nade han. Och vi måste återupp
rätta Skånes rykte som flykting
vänligt , med syftning på monu
menten från andra världskriget. 

l. Läget är så illa att det är moti· 
verat att utnämna hela Skåne till 
ett särskilt föroreningskänsligt 
område. Det skulle ge möjligheter 
att ställa krav som inte finns i dag, 
t ex på förbud för biltrafik vid 
viss väderlek. Kommunerna skulle 
kunna införa tvingande bestäm
melser. Vi kräver av regeringen: 
Utnämn hela Skåne till särskilt 
föroreningskänsligt område. 

2. Bilismen får absolut inte öka. 
Det sägs ibland att de svenska hus
hållen · konsumerar för mycket. 
Jag brukar inte hålla med utan 
fråga: Vem är det soin konsume
rar för mycket? Men på ett om
råde håller jag med: det köps för 
mycket personbilar. Privatbilis
men, som på 1950-tälet stod .för 
drömmen om frihet och välstånd , 
har i dag blivit en mardröm. Den 
måste minska radikalt. Det gäller 
både persontransporter. och gods
transporter . . I storstäderna är bi
lismen i dag det stprsta miljö-

problemet. Bilismen svarar för 
nersmutsning värre än alla indu
strier , värmecentraler och kraft
verk tillsammans. Bilismen är den 
största enskilda utsläppskällan för 
luftföroreningar. Avgaserna hotar 
hälsan; byggnader och skulpturer 
vittrar sönder och förstörs. Vi har 
dessutom buller, höga kostnader. 
Bilarna kräver utrymme och för
fular staden. Bilismen är ett hin
de• för en väl fungerande kollek
t ivtrafik. 

3. Vi måste säga nej till en bilbro 
över Öresund . En sådan skulle öka 
trycket på Malmöregionen. Den 
orenade dieselbilismen skulle 
komma att öka, och en så enorm 
satsning på bilismen skulle göra 
det svårt att fä pengar till miljö
vänligare alternativ, som järnväg 
och sjöfart. Det är glädjande att 
se att broanhängarna har fått sig 
en knäpp på näsan av Ingvar Carls
sons besked att det inte blir något 
brobeslut under den kommande 
valperioden. Järnvägsalternativet 
står starkare. Och miljövännerna i 
Danmark·, t . ex i Socialist isk Fol
keparti, är helt eniga med oss. En 
bilbro innebär ökade luftföroren
ingar i både Sverige och Danmark . 

4. Kollektivtrafiken måste bli bil
lig och snabb och bekävm. Järn-

vägsnätet och pågstågslinjerna 
måste byggas ut så att det blir 
onödigt att använda privatbil an
nat än till fritidsresor, och tunga 
transporter måste föras över till 
järnväg. Det innebär att det m å
ste satsas rejält med pengar på 
järnvägen de kommande årtion
dena. Jag är övertygad att det är 
nödvändigt och jag är övertygad 
om att vi har råd till det. För 
k und e de fattiga skåningarna i 
början av 1900-talet täcka land
skapet med ett finmaskigt järn
..vägsnät, skall det väl gå i det rika, 
välmående Välfärdssverige i dag. 
Det vore väl skam annars. 

5. Bilavgifter i städerna och stopp 
för motorvägsbyggen! Vägbyggen 
bör prövas enligt miljöskyddsla
gen, de alstrar mer trafik och ökar 
miljöproblemen. Det fungerar un
gefär som när man har fått in 
möss i huset och lägger en sträng 
korn u t i skogen för att mössen 
skall sticka tillbaka. Effekten blir 
den motsatta. Man får huset fullt 
av möss . Dyrare bensin är ett an
nat sätt att begränsa bilismen. I 
Danmark betalar man cirka två kr 
m er för en liter bensin än här och 
det är det ingen som går i konkurs 
av. Det är ett trubbigt vapen och 
kan tyckas orättvist men är säkert 
också nödvändigt. 

Valkarusellen 1988 är nu igång för fullt med affischer, torgmöten mm. Teckning: Göte Bergström. 

6. Miljögiftet dioxin nämns i de
batten i samband med cancer och 
som en misstänkt bidragande or
sak till säldöden. Bilavgaserna in· 
nehåller dioxin men ännu mer 
kommer från sopförbränningsan
läggningar. Det är inte möjligt att 
förbränna sopor utan att släppa ut 
detta dödliga miljögift i luften. 
Här i Malmö har vi en stor sådan 
sopförbränningsanläggning på 
Spillepengen. Den måste stängas. 
Sopmängden måste minska och 
till dess källsorteras, återvinnas 
och deponeras. När man bränner 
sopor är det inte bara dioxin man 
släpper ut utan också försurande 
ämnen och tungmetaller. Flera av 
de industrier som producerar so
por, dvs engångsförpackningar, är 
också problemindustrier på annat 
sätt. Tetra Pak och Åkerludn & 
Rausing i Lund släpper ut stora 
mängder lösningsmedel över tätt
befolkade bostadsområden. Ut
släppen måste upphöra och pro
duktionen läggas om och bli mil
jövänligare. Här krävs hårda nypor 
och ett intensivt utvecklingsarbe
te! 

7. Nu, i jakt-, svamp- och bärtider 
har vi blivit påminda om Tjerno
bylkatastrofen för ett par år se
dan. Skadorna kommer att .mär
kas lång tid framöver. Riskerna 
med kärnkraften har fått en. myc
ket påtaglig illustration . Vi kräver 
en snabbavveckling av kärnkraften 
så att Barsebäcksverket stängs un
der valperioden. Båda reaktorer
na, den första omedelbart och den 
andra i slutet av perioden. Kopp
lingen mellan militär och -civil 
k ä: nkraft är ett tungt argument. 
Och Barsebäck upplevs som ett 
dödligt hot av våra danska gran
nar . 



Ska s sponsra mp och 
vpk? 
Sedan i våras nar Lunds lo
kalteveförening (TV Lund) 
försökt intressera de politiska 
partierna att ställa upp i en 
debatt som skulle sändas över 
kabeltevenätet i Lund en vec
ka före valet. Vpk, miljöparti
et och socialdemokraterna 
har tackat nej. Det skulle kos
ta varje parti 4 000 kr att få 
vara med. 

För vpks del är beslutet 
ganska självklart. Vpk är be
stämt emot reklamfinansiera
de radio- och tevesändningar, 
Jch det blir det ju frågan om. 
Vpk tror inte heller att en så
j)ass stor utgift i valkampan
jen ger någon större "utdel
ning" . Lokalteven har inte va
rit igång på flera månader, så 
det blir nog inte särskilt 
många tittare . Vpk prioriterar 
i stället heltäckande flyg
bladsutdelning, handmålade 
affischtavlor, torgmöten och 
direktkontakt med männi
skor. 

Under augusti har TV 
Lund åter kontaktat partierna 
och sökt spela ut dem mot 
varandra. På så sätt har man 
nästan lyckats beveka social
demokraterna att vara med, 
men bara om alla sex fullmäk
tigepartierna ställer upp. Men 
socialdemokraterna verkar 
plötsligt angelägna - de är i1l 
och med så generösa att de är 
beredda att diskutera kost
nadsfördelningen mellan par
tierna. "En viktig princip är", 
skriver SAP Lund i brev till 
TV Lund, "att ingen tvingas 
avstå av ekonomiska skäl. " 
Tänker SAP sponsra de fatti
J c. småpartierna för att själva 
få glänsa i rutan? 

Det är inte av ekonomiska 
skäl som vpk avstår. Men vpk 
anser att att teve ska bekostas 
av dem som konsumerar pro
grammen, inte av dem som 
konsumerar varor och tjänster 
som fördyrats av tevereklam. 
Samhällsdebatt ska inte behö
va säljas som tvättmedel. 

Så borgarna får väl sitta 
och debattera med sig själva. 

Hur går det för Vpk i valef! 

Delta i Vpks valtips och 
gissa hur många lundabor 
som röstar på Vpk. 

Gå in på valbyrån på Bo
tulfplatsen och lämna ditt 
valtlps. Det kostar bara 5 
kr och du kan vinna en hel
årsprenumeration åå Vecko
ibladet, Vpk Lun s årsbok 
Lund sett från vänster eller 

·miljövänligt brevpapper. 

Frukost för Kentlemön trivselvärden men av rätt armat 
slag. Det är ett etablerat ställe, 
säkert minst femti år, den stora 
propellerfläkten i taket är unik 
för Lund, möblemanget är camp 
för att inte tala om vecko
tidningarna. Enda dagstidning
en är sydsvenskan även här 
och det kan förvåna. Espla
naden är nämligen det enda 
kafeer i Lund där man regel
bundet träffar på Riktiga 
Arbetare, dvs män i blåställ. 
Det beror väl på att de känner 
sej hemma men även på att det 
tyvärr är lätt att hitta p-plats på 
gatan utanför. 

I ytterkanten 
Att skriva katerecensioner är 
naturligtvis en hejdlöst subjek
tiv historia. Ä ven om man 
själv i början formulerar ett 
antal kriterier för bedömningen 
så påverkas en omdöme ändå av 
perifera eller ovidkommande 
ting. 

Det finns t ex mycket nega
tivt att säga om Cafe Botan. 
Egentligen borde det inte alls 
få vara med i serien eftersom 
där inte finns några wiener
bröd. Man får nöja sej med en 
(stor) kanelbulle. (Ställets fm
are bakverk frestar inte efter
som de är Delicatos standard
sortiment, dvs Aldrig Berörda 
av Människohänder.) Det står 
en radio och läcker (P4, av alla 
flåsiga skvalprogram), och 
kaffet är inte alltid nybryggt. 
Det sista har en naturlig för
klaring. Det är inte så många 
som hittat till det tämligen nya 
kaffe- (och enklare mat-)stäl-

Malmö -
Floran av litteratur om lunda
traktens järnvägar växer. I fjol 
kom boken om BLHJ, Bjär
red-Lund-Harlösa järnväg, och 
i år, 40 år efter nedläggningen, 
kommer Björn Åstedt med sin 
skrift "Malmö-Genarps Järn
väg 1894-1948" på Frank 
Stenvalls förlag. 

Det fmns förstås skillnader 
mellan de båda banorna men 
också likheter. En är att båda 
hade svårigheter med att gå 
ihop ekonomiskt, en annan att 
de berör orter som idag är före
mål för en omfattande arbets
pendling. 

Malmö-Genarps järnväg 
(MGJ) byggdes för att täcka ett 
tomrum i Skånes järnvägsnät, 
mellan banorna Malmö-Tome
lilla och Malmö-Ystad. Pådri
vande var, förutom lokala in
tressen i Genarp, även krit
brottsägarna i Kvarnbytrakten. 
Det fanns också ett missnöje 
med att Tornelillabanan hade 
hamnat så långt norrut. 

MGJ invigdes 1894. En pla
nerad förlängning från Genarp 
till Ystad blev inte av, bl a på 
grund av att vissa aktieägares 
motstånd mot äventyrligheter i 
ett läge då banan råkade vara 
lönsam . .. 

let. Solbadarna i Botaniskä 
trädgården kan inte vara någon 
tillräcklig kundkrets, det måste 
nog studenter och slikt folk 
till. 

Ändå går jag gärna dit. Hela 
stället har en inbjudande an
språkslöshet och innehavaren 
är vänligheten själv . Dags
ljuset faller vackert in genom 
de f d butiksfönstren. Det fmns 
läsexemplar av pigga tidningar 
som Egget och Z, utställda tav
lor på väggarna och ett schack
spel. sydsvenskan har de men 
inga andra morgontidningar. 

Ostmackan? Tja. Priset? Be
hagligt anspråkslöst även det, 
15 kr inklusive påtår. Det för
låter delvis det uteblivna wie
nerbrödet. 

Av namnet framgår att Kon
ditori Esplanaden ligger vid en 
arman av stadskärnans peri
ferier. Det har också miljö- och 

En arman poäng med Esp
lanaden är att de har eget bageri 
vilket gör att det alltid luktar 
trevligt därinne. Teoretiskt 
skulle den egna produktionen 
kunna betyda att brödet var 
extra gott. I praktiken är 
wienerbrödet alldeles för sött 
och samsiktsbullen har ingen 
särskild karaktär uom möjligen 
färskheten. Osten är inte fullt 
så likgiltig. 

Frukosten kommer upp i 
22.30 eftersom man inte får 
rabatt på påtåren. Fast man av
står gärna från den senare efter
som kaffet är så beskt. 

Gr 

Genarps järnväg 
Godstrafiken v ar tidvis 

lönande, framför allt under de 
sista åren av första världskri
get, medan persontrafiken inte 
gick särskilt bra. Den mest 
inbringande delen där var vår
trafiken till Bokskogen mellan 
Bara och Torup; man byggde 
tom ett särskilt stickspår för 
den. Ökad konkurrens från bus
sar och lastbilar ledde till kon
kurs 1929 och ekonomisk re
konstruktion. Tiden hade dock 
sprungit ifrån MGJ. Underhåll 
av bana, lok och vagnar efter
sattes, och nedläggningen blev 
så småningom oundviklig 
1948. De offensiva satsningar 
som kanske hade kunnat rädda 
banan uteblev. 

Om allt detta och mycket 
mer berättas i Björn Åstedts 
läsvärda bok. Banan och dess 
historia beskrivs noggrant, det 
redogörs för lok- och vagnpark 
och ägnas stort utrymme åt 
personalpolitiken. Eller snara- . 
re bristen på personalpolitik: 
t ex drogs pensionskassan 
med i konkursen 1929, så att de 
som skulle gå i pension var 
tvungna att fortsätta arbetet för 
att kunna försörja sig. 

Boken är ett förtjänstfullt 
bidrag till den skånska järn
vägshistorien och kan för
hoppningsvis inspirera fler hi
storiker inom det området. 

Hans Persson 

Ritning på Genarpsbanans ånglok från 1893. Ett av loken finns 
bevarat på Kristianstads järnvägsmuseum. 



Mjukhöger 
Liksom när vi skrev om fps 

kommunala handlingsprogram 
ska vi börja med ett citat som 
kan ge associationer åt oväntat 
håll: "Aer och fler gör anspråk 
på lokaler och träningstider. 
Elitidrotten lägger beslag på 
stora delar av resurserna ... 
Grundprinciperna är, och måste 
vara, att alla idrotter skall ha 
samma förutsättningar att fun
gera på samma villkor." 

Nog kunde detta vara skrivet 
av signaturen "Finn Hagberg" 
på sydsvenskans tundasida 
eller av hans kollega "Sport
red" här i VB. Men det är alltså 
moderatemas lokala program 
som för fram de sympatiska 
tankarna tankarna om att eliten 
faktiskt får maka på sej till 
förmån för bl a "damer och han
dikappade". Det är en mjuk
höger som talar; och det vore 
vilseledande att utmåla den som 
något annat. 

Tuffast är man väl i sina 
krav på privatisering av kom
munala verksamheter. Och lite 
illavarslande kan det verka när 
man illustrerar resonemanget 
om att den befmtliga kommu
nala personalen bör ta över 
verksamheten på entreprenad 
med en interiörbild från stads
biblioteket. Men går man till 
biblioteksavsnittet blir man 
lugnad. Där fastslås att ''boklån 
även fortsättningsvis skall 
vara avgiftsfria", vilket inte är 
någon självklar moderat stånd
punkt. Vidare vill man skriva 
upp anslagen med hänsyn till 
de 9 000 presumtivt biblio
teksnyttjande stundenter som 
inte är skrivna i Lund, öppna 
nya filialer, satsa på läsfräm
jande åtgärder i skolorna, 
inrätta en tjänst som invandrar
bibliotekarie och utöka den 
uppsökande servicen bland 
handikappade och äldre. Flera 
goda exempel alltså på vad man 
kan ha ett starkt och gott (men 
inte billigt) samhälle till. 

Inom parentes är stads
biblioteket ett gott exempel på 
privatiseringens begränsning
ar. När biblioteket självt tog 
hand om serveringen efter den 
private (moderate) entreprenö
ren sänktes priset på både kaffe 
och kakor, allmänheten till 
fromma. 

Bildvalet är antagligen bara 
ett resultat av programmets 
slarviga redigering. Tekniskt 
sett är alla andra partiers lokala 
handlingsprogram snyggare, 
trots moderatemas överlägsna 
ekonomiska resurser. 

GunnarSandin 

Sergi.o Buschman i Lund: 

Väpnadkamp 

nödvändig i Chile 
Samma dag som det 
trettonåriga undantagstillstån
det i Chile upphävdes förra 
veckan var Sergio Buschman 
från Frente Popular Manuel 
Rodriguez (FPMR) i Lund för 
att informera om sin organisa
tions fortsatta, väpnade kamp 
mot juntan. VB fick ett samtal 
med honom före mötet. 

- Att undantagstillståndet 
upphävs är en kosmetisk åt
gärd. Morden på och trakas
serierna mot oppositionens 
företrädare fortsätter ju. Mot
svarande kan sägas om det eko
nomiska uppsving som europe
iska tidningar har skrivit om. 
Det är bara en fasad. Medel
lönen ligger på 80 dollar per 
månad vilket vittnar om en 
våldsam överexploatering av 
arbetskraften, ungdomsarbets
lösheten ligger på 35 procent. 
Utlandsskulden per capita är 
den högsta i Latinamerika, och 
det skapar naturligtvis ett 
direkt beroende av de långi
v ande länderna och bankerna. 
Nu har man påbörjat en ut
försäljning av kopparn som är 
landets stora ekonomiska till
gång. Milton Friedman och 
hans "Chicago boys" har fört 
Chile till ruinens brant. 

Sergio Buschmans centrala 
budskap är att väpnad kamp är 
den enda möjliga metoden för 
att störta oligarkin. Den kam
pen måste vara djupt förankrad 
bland folket: en stadsgerilla 
kan inte gömma sej någon 
annanstans än bland männi
skorna. Det tog tid för d~n chi
lenska motståndsrörelsen att 
komma fram till sin nuvarande 
strategi. Kampen kommer nog 
att bli lång och svår men den 
utvecklas. Och det är mycket 
hoppingivande att den i så hög 
grad bärs upp av mycket unga 
personer, så unga att de knap
past har några minnen av Al
lendetiden. Det är ailtså den 
aktuella situationen under jun
tan som har gjort dem med
vetna. 

Den internationella solidari
teten och kampen i exil är 
givetvis av stor betydelse. I det 
sammanhanget frågar vi Busch
man om årets skärpning i det 
svenska mottagandet av chi
lenska Oyktingar, uppmärk
sammat genom flera aktione1 

under försommaren, och han 
svarar: 

- Vi är väl informerade om 
detta och det är en viktig fråga. 
Det finns chilenska flyktingar 
till Sverige av flera slag. Efter
som den hårda politiska repres
sionen fortsätter så kommer det 
nya politiska flyktingar som 
mer eller mindre måste fly för 
sitt liv. Men på grund av den 
ovannämnda, mångåriga eko
nomiska krisen kommer det 
också många som i första hand 
vill skaffa försörjning åt sej 
själva och sina familjer. Vi 
tycker att det är ett giltigt och 
begripligt skäl att fly, och vi 
tycker att Sverige bör ta emot 
sådana ekonomiska flyktingar. 

-Men det finns tyvärr 
också en tredje grupp chilenare 
som kommer hit till Sverige: 
personer ur trasproletaritatet, 
brottslingar. Av goda skäl tror 
vi att juntan har ett fmger med i 
det spelet. Chile har hela 66 
diplomatiska representanter i 
Sverige så det finns reurser. 
Sådana "flyktingar" misskredi
terar ju de andra inför allmän
heten och myndigheterna. 

- V ad man kan göra åt det? 
Ja, vi uppmanar Sveriges rege
ring och myndigheter att sam
arbeta ordentligt med oss repre
sentanter för den politiska op
positionen. Det är vi som har 
den bästa personkärmedomen. 

Vem är mest 
miljöparti? 
I sitt valmaterial i Lund skriver 
Miljöpartiet att de lämnat i n 
ett trettiotal (28 noga räkna t) 
motioner till k o m m u n
fullmäktige under den föregå
ende mandatperioden. Av dessa 
är 12 motioner som kan hän
föras till miljöfrågor. 

Vpk Lund har i en bilaga till 
sitt kommunalpolitiska hand

. tingsprogram räknat upp mo
tioner och interpellationer un
der mandatperioden. 

Av den framgår att Vpk 
lämnat 70 motioner och tnter
pellationer fördelade på 30 
motioner (varav 14 om miljön) 

Från det 
kommunala 

Ska eleverna i kommunala 
musikskolan subventionera 
balettskolans elever i 
Malmö? Det frågar man sig 
efter skolstyrelsens beslut i 
förra veckan. 

Bakgrunden är att balett
skolan i Malmö höjt sina av
gifter samtidigt som Malmö 
kommun beslöt bidra till av
giften för sina elever. Då 
tyckte lundaelevernas föräl
drar att det blev orättvist 
och ansökte om bidrag från 
Lunds kommun, vilket allt
så beviljades &v skolstyrelsen. 
Skolstyrelsen beslutade ock
så att pengarna skulle tas 
från kommunala musiksko
Jan utan att ha någon aning 
om vad det innebär för mu
sikskolans verksamhet . Mu
sikskolan är nämligen inte 
tillfrågad. 

Hiirt Vl>der !=ullma.kti~rmöl:th 
fl' m~ ve <k•~, 

och 40 interpellationer (varav 
11 om miljön) 

Många av de bägge partier
nas motionerna berör samma 
sakområden. Men en skillnad 
finns; ingen enda Mp-motion 
berör arbetsmiljöfrågor! Vpk 
har två motioner och två in
terpellationer om arbetsmiljö. 

Självironi? 
En sak som Mp i Lund dock 
visat sig besitta är självironi. 
På annat sätt kan man inte tol
ka affischerna med texten "En 
röst åt skogen"och "Ett slag i 
luften".(Det står visserligen ett 
slag för luften, men ändå).Det 
måste finnas några i Mp som 
inte litar på opinionssiffrorna? 
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Vpk i valet 
V ALMATElHALET 
Utdelningen av valmaterialet 
är nu i stort sett genomfört i 
Lunds stad. Ute "i byarna" på
går den för fullt. Genarp, 
Dalby m fl. är klara. Kamrater 
i Lund skall dessutom dela ut i 
Kävlinge (kontakt Gunnar 
Sandin 13 58 99) och Sjöbo ( 
kontakt: Sven-Bertil Persson 
040/19 27 87). 

AFFISCHERINGEN 
Rapportera trasiga afficher och 
bockar till valbyrån 123 123 
klll-19. Res nedslagna tavlor 
själv! Thomas Schlyter är an
svarig repgubbe T 14 75 05. 

VALBYRÅN 
är öppen må-fr ll-19,lö 10-14 
Tel 123 123 Dagtid behövs 
folk. Ring Margareta Nordh 
12 02 55 (kvällstid) 

VÅRDARBETAREN 
ochVERKSTADSGOLVET 
dvs V pk Lunds arbetsplatstid
ningar är nu tryckta. Morron
pigga utdelare anmäler till 
Kajsta Theander 13 82 13, 

GÅRDSMUSIKEN 
har börjat. Spelar må - to runt 
om i Lund. Hör upp! Dess
utom: Vpk Lunds sånggrupp 
har tillfälligt återupplivats och 
framträder i valrörelsen. 

APPELLMOTEN 
I morgon: Mårtenstorget 11-
12. Landtingspolitiken. 

VALDAGEN 
delar vi ut valsedlar vid vallo
kalerna. Alla behövs! Ring: 
Lars Bengtsson 13 20 95, 
Monica Bondeson:ll 34 33 
ellr Monica Eriksson13 89 97 
och anmäl dig. 

VALVAKAN 
hålls på Fakiren. Tarcisio 
Bommarco behöver hjälp med 
mathållningen. Ring Tarcisio 
14 51 85 eller valbyrån. 

Batteribussar - ett hett 
alternativ 
ABB - en stor transnationell 
elfirma med huvudsäte i 
Schweiz, men också stor verk
samhet i Sverige och bl a en 
filial på Ideon - har, enligt Ny 
Teknik nr 32, lyckats få fram 
ett batteri med fyra gånger så 
hög energikapacitet som bly
ackumulatorer. Enligt NT siktar 
ABB på att ha serietillverkning 
av batterier för bilar igång 
1990. 

Batterierna skulle ha måtten 
142x50x36 cm och väga 265 
kg. Energikapaciteten skulle då 
vara 32 kWh. Prov med person
bilar är redan gjorda. 

Nu har ju gatu- och trafik
nämnden bestämt sig för att 
alla Lunds bussar skall vara 
miljövänliga 1992. Varför inte 
försöka få igång prov med 
dessa batterier i elektriska bus
sar? 4-8 batterier i varje buss 
skulle väg 1060-2120 kg och 
rymma 128-256 kWh elenergi. 
Det bör räcka ganska långt. 

En nackdel med batterierna 
är att de kräver en arbetstempe
ratur på 300 grader. Denna 
nackdel bör ha mindre betydel
se i en buss som används hela 
dagen än i en personbil som 
kanske används någon timme 
åt gången. Dessutom krävs det 
ju i ett större fordon flera bat
terier som kanske kan placeras 
bedvid varandra. Då krävs det 
inte så mycket värmeisolerande 
väggyta per batteri. 

Jag föreslår alltså att Lunds 
kommun ser till att omedelbart 
kommer igång försök med dy
lika bussar. 

Därmed hoppas jag att den 
smått löjliga vätgasdiskussio
nen är avslutad. åtminstone i 
den här tidningen. 

Sven-Inge Cederfelt 

Att diskutera vätgas är inte löj
ligt, möjligen finns det ett och 
annat löjligt argument att be
möta.- Red. 

Ka rin Blom 
Ua r da väge n 0: 8 5 
223 7l Lund 

Upprop 

för kulturen 

I denna valrörelse som i 
flera tidigare har Vpk för
sökt få igång en politisk dis
kussion om kulturen. Men 
de övriga partierna har varit 
"r.allsinniga. 

I år har kulturarbetarna 
själva gått till angrepp mot 
politikernas likgiltiga inställ
ning. Vpk är det enda parti 
som direkt uttalat sitt stöd 
för kulturarbetarnas aktio
ner. 
Vpk kräver envist en större 
satsning på kulturen. Ett 
u p p rop till stöd för en 
kraftfull kulturpolitik kom
mer att publiceras och vi 
vill gärna att så många som 
möjligt underteckanr detta 
upprop. Det finns möjlighet 
att skriva på för kulturen på 
vpks valbyrå på Botulfplat
sen. Skynda på du som än
nu inte har skrivit på kan 
göra det senast den 
5 september. 

Skånepartiet 
och musik 
skånepartiets vara eller inte 
vara tas upp på en träff på 
Kvarnbyskolan nästa onsdag 
(7 /9). Det är Föreningen 
kvarnbyskolan som inleoer 
en serie "brasaftnar" med 
särskilda teman. Första 
onsdagen i varje månad är 
det tänkt. Tomas Pettersson 
från Lund inleder. Alla som 
vill veta mer om Herslow 
och co och som undrar över 
varför skånepartiet kunde 
få ett så stort stöd och just 
i Malmöområdet är välkom
na till Kvarnbyskolan i 
Mamlö kl 19.00. Kaffe och 
diskussion. 

Redan nu kan du också 
anmäla dig till en musik
lyssnarcirkel på K varnby
skolan. Under sakkunnig 
ledning fördjupar vi oss i 
musikens form, innehåll och 
roll i samhället. Ledare är 
Maria Sundqvist från Lund, 
träblås- och dramapedagog, 
freelancare inom musik 
och teater och som bekant 
uppskattad dirigent för 
Lunds Kommunistiska 
Blåsorkester. 
Start 4 oktober. Sedan bli 
det träff varannan vecka un
gefar tolv gånger framåt. 

POSTTIDNING 

Loppor 

KU-Lund behöver loppor 
till sin loppmarknad! 

Lämna era _prylar och 
kläder till KU _på Bred
gatan 28 eller i valbyrån på 
Botulfplatsen. 

BOSTAD AT ALLA? Bostads
politisk debatt på stadshallen 
den 8 sept. kl 19.00. Represen
tanter för alla fullmäktigepartier 
u tf rågas av Stefan N ilsson och 
Lars Malmgren från Hyresgäst
föreningen i Lund. 
AMNESTY har möte 5 sept kl 
19.00 på Stadsbibl. studiecir
kelrum. 
SV AMPHÖST studiefrämjan
det ordnar svampdag på Stads
bibl. 3 sept 13-16 och har 
svampjour 4 sept vid växthusen 
Bota n. 
DAMORKESTERN. Sö 4.9 kl 
17 .30 rep Kapellsalen inför kvin
napolitiskt appellmöte den 17.9. 
BLASORKESTERN. Fre 2.9 kl 
14.30 avfärd Ciamenstorget för 
spel i Kristianstad. Lä 3.9 kl 
1 0.15 avfärd C lemenstorget för 
spel i Kävlinge. Kl 12.30 spel Bo
tu lfsplatsen . Sö 4.9 kl 9 spel för 
L i Ila Teaterns gäster Lund C, 
spår 5 . Ingen rep sö. Må-to 
gårdsspel, samling 1·7.45: må 5.9 
Djingis Kahn, ti 6.9 Konsum Pa
pegojelyckan, on 7.9 Delfinen, to 
8.9 Mobilmacken Klostergården. 
On 7.9 dessutom spel Höga näs, 
avfärd Ciamenstorget 17 .30. 

lii==-1 
KOMPOL har möte månd 5 sept 
kl 19.30 på Vpk-lokalen. 

VB GJORDES AV Gunnar 
Sandin och Lars Nilsson. 

KONTAKTRED NÄSTA VB: 
Gunnar Sandin 13 58 99 
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