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Fredagen den 9 september 

Ställ upp för Chile! 
Efter femton år av diktatur 
och förtryck skymtar möj lig
heten till en demokratisk ut
veckling i Chile. Augusto Pi
nochet har tvingats genom
föra en folkomröstning enligt 
den författning som antogs 
för åtta år sedan. Men folk
omröstningen - valet - i Chi
le är annorlunda än det sven
ska valet . 

Chiles folk erbjuds att rös
L om Pinochet. Man kan rös
ta ja eller nej. Skulle folket 
rösta nej sitter Pinochet i alla 
fall kvar till nästa år då det 
blir ett nytt val. Skulle folket 
rösta ja (ett resultat som är 
tänkbart som följd av fusk 
och påtryckningar) så fortsät
ter Pinochet att härska över 
Chile i ytterligare åtta år. 

I samband med valet har 
ett par eftergifter gjorts. Pino
chet har för första gången 
hävt det undantagstillstånd 
som vanligen sätter lagen ur 
spel. Flyktingar har erbjudits 
en möjlighet att återvända till 
Chile. 

Den 30 augusti tillkänna
gav Pinochet att fo lkomrösf
ningen skulle genomföras. 
Den 5 oktober sker det. 

Erfarenheterna från Filip
pinerna och Burma visar att 
situationen kan glida dikta
torn ur händerna när han lät
tar på trycket och accepterar 
någon form av folkvaL Detta 
kan ske också i Chile. 

Det chilenska folket befin
ner sig alltså i en avgörande 
kris. I detta läge behöver de 

som kämpar för demokrati i 
Chile världsopinionens stöd. 

Vi har alla möjlighet att i 
handling visa vår solidaritet 
med det chilenska folket ge
nom att ställa upp i den de
monstration och det möte 
som anordnas lördagen den 
l O september klockan 12 på 
stortorget. Blåsorkestern och 
den chilenska gruppen Andi
nos medverkar. Manifestatio
nen arrangeras av Kommitten 
för mänskliga rättigheter i 
Chile och Chile Democratico. 

Efter femton år måste dik
taturen i Chile få ett slut ! 

Vi har ingen demokrati i 
Sverige så länge demokratin 
i Chile undertrycks, ty demo
kratin är odelbar. Ställ upp 
fö . Chile! Ställ upp för demo
kratin på lördag! 

Gunnar Stensson 
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Lasaretts 
tvätten: 
gan1mal 
skandal 
Förhållandena på lasaretts
tvätten i Lund tas upp i en 
landstingsmotion av Helena 
Svantesson (vpk). Det är en 
arbetsplats som präglas av all
varliga missförhållan,den, med 
bl a en ovanligt stor andel 
långtidssjukskrivna anställda 
till följd av förslitningsskador. 
Vad tänker de ansvariga göra 
åt tvätten, frågar hon. 

Det är antagligen få lunda
bor som inte genom egen eller 
bekantas erfarenhet vet vilken 
usel arbetsplats som lasaretts
tvätten har varit i många år! 

Werner &Werner 
Valvaka på Fakiren 

Två vpk-Inotioner 01n vården 

Bredg, kl 20-24. 
Mästerkockarna Tarcisio och Roland 
slår sina kloka huvuden ihop. 
Tarcisio lovar att det kan bli vad som helst! 
R o l a n d säger att det går lika bra med selleri! 

Werner 
har Kaya Ålander just varit på turne 
med när hon kommer till V pk Lunds 
valvaka och sjunger och spelar. 

Werner, Gunlög och Helena 
blir temat för valkommentatorerna, 
vilka som vanligt blir: 
Thomas och Bengt-Olle 

Vi startar kl 20.00. 
Matserveringen börjar kl 21.00. 
Pris 60:- exkl drycker 
Prisutdelning i valtipset! 

Alla partier säger nu att de 
bryr sig om personalen inom 
v å. den, både inom sjukvården 
och äldreomsorgen. Vpk har 
flera gånger tidigare ställt 
krav i socialnämnden vid skil
da tillfällen, men borgarna 
har aldrig stött dem. Men nu 
låter det som om även borgar
na vill satsa på fortbildning, 
bättre arbetsförhållanden osv. 

Vi tror dem inte, säger 
Kajsa Theander (vpk), men 
om de verkligen menar allvar 
måste de stödja våra motio
ner. I så fall blir det majoritet 
för motionerna efter valet, 
oavsett hur detta går. Därför 
lägger vi dem redan nl{_ så att 
de blir behandlade o~ kan 
verkställas så snart som möj
ligt. 
Ålderdomshemmens problem 
De flesta ålderdomshemmen i 
Lund är inte avsedda för att 
ta hand om människor med 
mycket nedsatt rörelseförmå
ga eller svåra förvirringstill
stånd, skriver vpk i den första 
motionen. Ändå är det just 
dessa slags gamla som i stor 
utsträckning bor på ålder
domshemmen. Hälften av 
dem borde egentligen ha sjuk
hemsplats, konstaterade so-

cialnämndens förre ordföran
Je vid något tillfälle. 

En ombyggnad av befint
liga ålderdomshem till rimlig 
handikappstandard måste där
för påbörjas genast, heter det 
i motionen. 

Om personalen 
Stressymtomen hos vårdper
sonalen ökar, personalomsätt
ningen är hög, det är svårt att 
få fram utbildade sökande, ja 
sökande överhuvudtaget, kon
staterar den andra motionen. 
För att möta dessa problem 
krävs att den borgerliga majo
riteten ändrar attityd och 
lyssnar på de argument som 
länge har förts fram av perso
nalen inom hemtjänsten och 
på ålderdomshemmen. 

Det handlar om fler tjän
ster, flexibel arbetstid, min
skat helgarbete, utbildning 
JCh fortbildning, skriver vpk
arna. Ökade möjligheter till 
heltidsjobb är ett annat vik
tigt krav. Fast åtta timmars 
dagligt vårdarbete är tungt 
för många, och situationen i 
vården aktualiserar kravet på 
sex timmars arbetsdag, heter 
det. 



Höj e å 

Höjeä är ett naturskönt av
loppsdike skriver Boris Holm 
(s) i en om kunskap och en
gagemang vittnade debatt
artikel i onsdagens Arbetet. 
Javisst, det skulle vara mycket 
att göra, och det vore roligt om 
den socialdemokratiska poli
tiken i SSK och andra regionala 
organ fick en aktiv miljöin
riktning. Holm pekar på hur 
redan källområdena med 
Häckeberga- och Björkesäkra
sjöarna har kraftigt höjda kvä
vehalter genom inverkan från 
Sturup. Ja, det är bekant hur den 
socialdemokratiska järnvägs
politiken har resulterat i en 
grotesk ökning av imikesfly
get. Det går att ändra på, men 
vi fruktar att riksdagsmännen 
frän samrliga partier är för 
djupt korrumperade av sina fria 
flygbiljetter. Det skulle sitta 
fint med ett gemensamt utta
lande från alla miljöengagerade 
partiorganisalianer i Lund att 
vi kräver av våra riksdagsmän 
att de tar tåget. Men det är väl 
inte till att tänka på ? 

Peter Lundmark död 
Med ett par veckors försening 
när oss meddelandet om Peter 
Lundmarks död, i en sent diag
nosticerad hjärntumör. 

Peter inledde ett välordnat 
studentliv och var bl a kurator 
för Västgöta nation, men greps 
som så mänga andra av radi
kalismen i slutet av sextitalet. 
Han var aktiv i Clarte och andra 
vänsterorganisationer, och han 
gjorde stora insatser för Bok
cafet, både som styrelsemedlem 
och som författare i dess kata
loger och tidskrift av kunniga 
och välformulerade artiklar i 
sitt ämne, psykologi. I början 
av sjuttitalet gick han med i 
vpk, och 1981 satt han i sty
relsen för vpk Lund. Dessutom 
spelade han horn i blåsorke
stern. 

Sedan fick han arbete som 
psY.kologilärare på högskolan 
i Orebro. Inom vpk hade han 
bl a landstingspolitiska upp
drag. Han höll kontakt med 
Lund (bl a via VB) och kunde 
ses med sitt althorn i vpk 
Örebros förstamajdemonstra
tioner. 

Han var en god man och fm 
kamrat som hade förtjänat ett 
långt liv. 

Gunnar Sandin 

I valröt·elsen 
Det är nåt visst med val
rörelser i alla fall. Jag 
tänker då inte på de saf
tiga skandalerna även 
om vi den här gången 
inte sparas något av vare 
sig sprit, sex eller smus
sel. Nej, jag menar de 
plötsliga kasten, spän
ningen, känslan av att 
vad som helst faktiskt 
kan inträffa, av att väl
jaren, denne föraktade 
figur, faktiskt kan välja. 
Leve demokratin! 

Mysigt 
Vi är mänga som njuter av de 
här valveckorna efter förra hel
gens opinionsmätningar. Det 
var t.ex. anslående att se Jan 
Mårtensson gå och mysa nere 
kring lundapartiernas valbyråer 
på Botulfsplatsen i lördags. Ja, 
nog måste det vara roligare att 
se lite liv och rörelse än att för
söka uppsnappa om fru Hells
vik tycker att kommunalskatten 
ska höjas eller sänkas med en 
tioöring. Mitt i allt ihopa stod 
Sveriges för dagen mest efter
sökta person, partisekreterare 
Dahlström (mp), för tillfället på 
sympativisit inne hos Vpk. 

Det är faktiskt ganska komiskt 
att följa etablissemangets plöt
sliga och patetiska utfall mot 
Miljöpartiet. Det är ingen mätta 
på invektiven. Alla goda krafter 
måste nu samlas till försvar för 
de de gamla vanliga partierna, 
tycker ledarskribenterna sedan 
de upptäckt att Miljöpartiet 
kanske tar fler röster frän de 
borgerliga än frän vänstersidan. 
~ydsvenskan, vars nya poli
tiska redaktion jag hade lite 
hopp om tidigare, har nu gjort 
Wahlgrenepokens tradition och 
stil till sin egen och talar om 
"framstegsfientliga dilettan
ter". Tjusigt, måste man säga. 
Det är nät visst med det obe
roende liberala. 

Klokbet och omdöme 
Det är klart att det finns prob
lem med Miljöpartiet, det vet 
nog miljöpartisterna bäst själ
v~. I. Malmö där partiets orga
msahon och kandidater är sva
ga kommer de nu att få en massa 
vilsna röster som för dem in 
kommunfullmäktige, men vad 
de kan göra där kan man undra 
över. Det är inte alltför olikt 
s_ituationen i mitten på sjut
tiotalet då centerpartiet gick 
framät i städerna och placerade 
en samling allmänborgerliga 
lycksökare och blåbär i de po
litiska församlingarna. l Lund 
är det annorlunda, här har par
tiet byggts upp genom mänga 
1\rs arbete och medvetenheten är 
en ~an. Mycket riktigt har 
partiet här i stort sett delat 
ställningstaganden i praktiska 
frågor med Vpk, vilket ju vitt-

nar om klokhet och omdÖme. 
H~ jag då inget emot Miljö

partiet undrar säkert någon o
rolig partigängare. Jovisst, det 
brister i social medvetenhet, 
man hör sällan någon ta ord 
som samhällsklasser i sin mun 
och nog skulle man urma mänga 
en marxistisk grundkurs . Men 
man får vara lite tolerant, idea
lism ska inte föraktas och nog 
IU: det bra om de kan fånga in de 
vilsna ungdomar vår · skola 
tycks producera. För några är 
sen gick de med i MUF. 
Sen kan jag förstås inte hålla 

inne med att jag tycker de är lite 
initiativ lösa och sv aga i mil
jöfrågor, åtminstone jämfört 
med Vpk. Hör t. ex. här vad det 
kommunala handlingsprogram
met säger om Kungsmarken: 
"Om golfare och övriga lunda
bor inte kan samsas på Kungs
marken måste på sikt golfbanan 
läggas ner." Ett sånt ställ
ningstagande: "om", "på sikt", 
va! Spelar de golf i Miljöpar
ti~t eller vad är det? Det kan nog 
bh en ny affår. 

Postmoderna tider 
Praktiskt valarbete ger ju också 
en del perspektiv på samhälls
förändringarna. Förr kunde man 
stå utanför de stora fabriksgrin
darna och dela ut några hundra 
flygblad mellan 6.50 och 7.00. 
Nu finns det fem smågrindar 
som jobbarna öppnar med små 
plastkort och där de släntrar in 
lite glest på flextid. Det är inte 
lätt med politik i dessa post
moderna tider. 

Men folk tar emot Vpk-ma
terial, det är inte det, det var 
värre förr. Ibland kan man 
t.o.m. fä hör någon muttra om 
att vi borde synas lite oftare. 
Den ende som konsekvent ne
kar är den socialdemokratiske 
klubbordföranden, igenkännbar 
på partinålen och lite prydliga
re gångkläder. "Nej tack" säger 
han förbindligt och skyggar 
som om den tunna papperslap
pen bar någon farlig smitta, 
och hastar vidare mot nya djär
va mål. 

Moderater i tiden 
I övrigt kunde man i lördags 
glädja sig åt "Moderaternas 
dag", inplanerad en dag då opi
nionssiffrorna pekade på ett 
katastrofval för moderaterna 
och med stelnade leenden på 
yalar!'etarna. Det blev en orgie 
1 ruhga byxor och redan lite 
malätna MUF-are. Ulf Adel
sohn, den förbrukade ledaren, 
verkade lika skojfrisk som all
tid och satt som hand i handske 
i den lokala moderata valrörel
sen. Men var farms Lennart 
Ryde, den kände lokale ung
domspolitikern? 

.... Locifu 

Betongparti förfalskar 
historien 

Björn Gillberg, den envise och 
knarrige miljökämpen, gör i 
onsdagens Dagens Nyheter en 
viktig insats när han påtalar 
hur socialdemokraterna nu hål
ler på att förfalska sin historia 
genom att låtsas som om 
partiet har varit pådrivande i 
miljöfrågor. Sarmingen är att 
alla de gamla partierna har en 
hel del att dölja, inklusive Vpk 
för den delen. 

Men socialdemokraterna till
sammans med moderatema var 
ledande i ansträngningarna att 
förlöjliga och motarbeta den 
framväxande miljörörelsen un
der 60-och 70-talen. 

Vad gäller Lund vet man inte 
om man ska skratta eller gråta 
över partiernas försök att 
framställa sig själv i miljö
vänligt ljus . I mänga är förde 
Vpk ensamt fram miljöfrågor 
~ch mött~ i ~~ort sett en poli
tisk mur 1 rrulJöfrågor. Det har 
blivit armorlunda de sista tre 
åren i takt med att Miljöpartiet 
trätt fram som ett hot, men 
fortfarande talar partierna på ett 
sätt och handlar på ett armat. 
Birger Rehns ande svävar ännu 

över den socialdemokraterna 
och Västra Ringen ligger där 
snart som ett monument över 
s~cialdemokratisk trafikpoli~ 
tik. Det är tjusigt med de vackra 
orden i miljöuttalandena, men 
vi förbehåller oss rätten att va
ra skeptiska tills vi ser dem 
omsatta i handling. 

Löftena kttnt 
VBs serie om partiernas loka
la handlingsprogram går mot 
sitt slut. Nu gäller det social
demokraterna. 

Lunds socialdemokrater 
har i år ingen halvtjock ambi
tiös broschyr för prese~tatio
.1en av sina kommunalpoliti
ska krav, som de andra parti
erna. I stället har man en fol
der med kuponger att lösa in 
i händelse av en socialdemo
kratisk kommunal valseger. 
"Så ska det vara i en funge
rande demokrati!", heter det 
1 presentationen. 

Nåväl, låt oss se på sjuk
vårdskupongen. "Köerna till 
operationer, undersökningar 
och behandlingar ska bort!" 
står det. Är det löftet verkli: 
en förankrat hos den social-



Frukost för gentlemän: 
över ån efter bröd 

"Dödbakat" rubricerade poeten 
Witting en vers som otvi
velaktigt associerade till kon
ditori Nybakat i Klostergatan. 
Det ~ar mera vitsigt än rättvist. 
T ex wienerbröd fAr gärna vara 
åt det dödbakade hållet, med en 
märkbar kärna som är al dente, 
av koncentrerad sötma och 
saftighet. Nej, den bake off
teknik som Nybakat var pion
järer med här i stan leder sna
rast till ett slags luftpastejer 
som efterlämnar en förvånad 
besvikelse: var det inte mer? 
Detta gäller så länge brödet är 
så pinfårskt som ställets namn 
anger. Det är dessvärre inte 
alltid fallet, och då sitter man 
där och tuggar och tuggar och 
längtar efter det glas vatten 
som borde vara obligatoriskt 
på serveringar i Nybakats 
prisklass. 

Det enkla felet är antagligen 
att man använder för lite smör i 
degen. Och denna djupfrysta 
deg, varifrån kommer den? Man 
gissar på avlägsna multisar. 

Nybakat var också lokala 
pionjärer i den nya kafevågen. 
Nu när alternativen har blivit 
fler är det inte så konstigt att 
antalet gäster uppenbarligen 
minskat. Inredningen har sina 
poänger men det är en smula 
opraktiskt att behöva bära sitt 
bröd uppför en trappa, och än 
mer opraktiskt att tvingas gå 
upp och ner för att hämta sitt 
kaffe om man nu skulle få den 
bisarra iden att sitta i träd
gArdsmöblerna på den asfalt
belagda gården och lyssna till 
surret från ventilationsanlägg
ningarna. 

Ett annat skäl att överge Ny
bakat är som antytts priset: 
23.50 för wienerbröd enligt 
ovan, medioker ostsmörgås 
och kaffe i koppar som är 
alltför små, med tanke på allt 
bärande. Ett smärre urval av 
dagstidningar finns dock. 

1a ej svika? 
demokratiska !gruppen i 
landstinget, som ju har hand 
om de alllra flesta sjukvårds
frågorna? Det skulle förvåna , 
för få erfarna sjuvårdspoliti-

er, om än aldrig så välme
nande, tror väl att alla köer av 

et slaget kan elimineras på 
tre år, om ens någonsin. 

Vilka sanktioner dra b bar 
då socialdemokraterna om de 
misslyckas med att uppfylla 
ett sådant vallöfte? Inga kon
kreta (som att programmets 
omslagspojke Per Lundgren 
skulle äta upp sin gamla keps) 
finns formulerade i texten. 
Att man drabbas av väljamas 
dom i nästa val? Ja, men vad 
skiljer då den högtidliga ku
r' ongen från alla andra val
löften som ges på en jöft och 

Teatercafeet .i M!lgle lilla kyr
kogata har kanske inte så 
många beröringspunkter med 
Nybakat. En skulle kunna vara 
att även deras wienerbröd är av 
tvivelaktigt ursprung : de lär 
komma från Malmö. Åtmin
stone fAr man nöja sej med 
biskvier när man är tidigt ute 
och trafiken är tät på 
motorvägen. 

När nu Teatercafeet gör sej 
mödan att hämta sina wie
nerbröd från andra sidan av 
såväl Höje som Sege å för
väntar man sej att de ska vara 
något extra. Det är de också, 
om än inte i positiv mening . 
En smula dödbakning och fett 
är som sagt försvarbart, men de 
skurna variantema (som kän
narna gärna väljer eftersom de 
brukar vara saftigast) får inte 
börja likna fläskpannkaka! Då 
är det bättre med den choklad
överdragna variant som tycks 
vara högsta mode bland Lunds 
wienerbrödskonsumenter just 
nu . 

Om mackan och kaffet är 
inget särskilt att säga. Priset är 
hyggliga 16 kronor, även om 
d~t innebär en kraftig stegring 
pll några år. Det är f ö svårt att 
få någon klarhet i vad som 
bestämmer de olika kafeemas 
prisnivå. Samvariationen med 
kvalitet och synbara ambitio
ner är inte överdrivet stor. 
Teaterkafeet borde dock vara 
gynnat av låga hyreskostnader 
eftersom man är ett slags 
marginalverksamhet i stads
teaterns foaje. 

Möblemanget är tråkigt men 
gästerna trevliga, med ett stort 
inslag av elever i Kursverk
samhetens invandrarsvenska. 
Symbiosen med Folkets hus 
förklarar den regelbundna när
varon av ombudsmän från 
Rörelsen, liksom att Arbetet är 
ställets enda dagstidning. 

som man mte räknar med att 
någon ska påminna om under 
valperioden. 

Nej, det finns anledning 
att tvivl& ,;på de socialdemo
kratiska lÖftena. Ett konst
och hantverkshus bakom Svea 
Kolonial utlovar man t ex. Då 
får man kanske påminna om 
den kollektivverkstad för 
bildkonstnärer som s-ledamö
terna i kulturstödsnämnden 
tog\ initiativ om för längesen. 
Vpk-arna har påmint om den 
angelägna frågan, men den är 
för evigt begravd i en utred
_nng hos en av stans mera o
d u g liga förvaltningsschefer, 
Ingvar Svensson - enligt upp
gift f ö socialdemokrat. 

Gr 

Frin det 
kommunala 

Vpk-initiativ om 
dagvattnet 
Inom vpk Lund förbereds f n en 
kommunal motion om dag
vattnet, dvs det regnvatten som 
faller över stan. Saken är 
komplicerad och olika aspek
ter, men i nästa vecka väntas 
en defmitiv motionstext. Föl
jande kan dock summeras redan 
nu. 

Förr rann städernas regnvat
ten genom gatugallren ner i det 
vanliga kloaksystemet och 
blandades med vattnet där. Det 
systemet finns ännu i de gamla, 
dvs centrala, delarna av Lund. 
Detta medför att det dagvattnet 
faktiskt blir renat innan det når 
Höje å, eftersom det tillsam
mans med spillvattnet passerar 
reningsverket. Ett problem, 
här som på andra håll, är att 
systemet inte är dimensionerat 
för de häftigaste regnen, och då 
rinner en del av vattenbland
ningen direkt ut i ån. Detta 
kommer dock att åtgärdas ge
nom anläggning av s k brädd
vattenmagasin (som bör på
skyndas). 

Från stadens övriga, och 
större, delar går dagvattnet sin 
egen, unnderjordiska väg ut i 
ån enligt duplexsystemet Det 
vattnet får i dag inte någon 
rening (förutom att det passerar 
vissa galler), och der planeras 
heller ingen. Detta är oaccep
tabelt, ty regnvatten som faller 
över en stad blir förorenat, t ex 
av de tungmetaller efter bil
avgaserna som tvättas bort frän 
gator och vägar. 

strategin fAr dock inte bli 
att bara samla ihop dagvattnet 
ännu effektivare och ge det 
högklassig rening innan det 
går ut i Höje å f v b Öresund. 
Det saknas nämligen vatten i 
Lund, dvs sådant ytvatten i 
form av dammar och bäckar 
som ger liv åt stadsbilden -
och som så mänga lundabor 
med minnen från vattenstäder 
bittert saknar. Det dagvatten 
som i dag uppfattas som ett 
problem bör i stället ses som 
en tillgång. 

Bästa och billigaste sättet 
att rena regnvatten är det 
naturliga, dvs att låta det sjun
ka ner i jorden. Därför är .det bra 
om man begränsar använd
ningen ·av asfalt och andra 
hårda beläggningsmaterial i 
parkerna - området kring tek
niska högskolan är ett av
skräckande exempel. Markbe
skaffenheten i Lund skapar 
speciella problem pga den 
dominerande styva leran som i 
viss begränsar möjligheterna 
att använda s k naturlig infil
tration. En styrning av dag
vattnet måste sker, men det ska 
inte ledas till gömda, under
jordiska bassänger utan det ska 
göras synligt. Fria vattenytor 
(för lek, enklare båtsport, kan
ske fiske) är en möjlighet, 
våtängar som fågel och annan 
vildnad trivs i kan också in
rättas. 

Allt enligt principen om 
hushållning med naturresurser 
och lokalt omhändertagande. 

PS I texten ovan används det 
ovanliga men praktiska ordet 
"vildnad". Det görs ibland även 
i sydsvenskans naturspalt, 
men där brukar det övernitiska 
korrekturet rätta det till "vild
and". Undrar hur det går här i 
VB. 

Regnvatten på god väg att bli dagvatten. 
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Vpk i 
valspurten 
AFFISCHERINGEN 
Fler handmålade affischer på 
gång. slutspurtaffischer nästa 
vecka. Rapportera trasiga affi
scher och bockar till valbyrån 
T 123 123. 

APPElLMärEN 
I morgon Mårtenstorget 11-12. 
O. Clemenstorget 10.45- 11.45 
17/9 Fäladstorget: kvinno
möte.med Damorkestern! 

FL YGBIADSUIDELNING 
Nytryckt flygblad skall delas ut 
i stadsdelscentra fred. lörd.Du 
behövs! Ställ upp en halv
timme! Ring: Norr Tarcisio 
14 51 85, Klostergården Kajsa: 
13 28 40, Väster: Rune 11 50 
69, Öster:David 12 70 86. 

GÅRDSMUSIKEN 
fortsätter nästa vecka må-to . 

PRESSKONFERENSER 
har det hållits tre stycken den
na vecka. 

P ÄNGAR 
behövs det i valrörelsen. Köp 
lotter! I valbyrån eller beställ 
från Monica Bondesson Tel 11 
34 33. 10 lotter för 100:-

VAlBYRÅN 
är öppen må-fr 11-19, lö 10-
14. Dagtid behövs folk. Ring 
Margareta Nordh 12 02 55 

Vi kommer tillbaka! 
Det finns kamrater som deppar 
efter opinionsundersökningar
na med deras taskiga prognoser 
för vpk. De har uppenbarligen 
missat att se den kommande ut
vecklingen från dess ljusa sida. 

Dit hör t ex att regeringen 
kommer att utse en lång rad f d 
riksdagsledamöter för vpk, i 
medvetande om deras stora för
tjänster, till olika administra
tiva toppbefattningar. De nya 
landshövdingarna leder till en 
välbehövlig uppryckning för 
många glesbygdslän och Viola 
Claesson blir den dynamiska 
chef som SJ så länge har 
behövt. Själva ser vi fram mot 
att Jörn Svensson blir univer
sitetsdirektör i Lund (efter 
Sverker Oredsson, som ju avi
serat sin övergång till spar
banken). Inom ett års tid kom
mer alla högervridna ekonomi
studenter med slips att ha flytt 
staden! Lars Werner för sin del 
blir ambassadör i Köpenhamn 
och inleder slipslöshetens och 
öppenhetens era i diplomatiska 
kåren. Genom sina goda kon
takter i alla Danmarks politi
ska läger fixar han en järn
vägstunnel på nolltid. 

Vpks alla funktionärer på 
lägre nivå återgår till hederligt 

Karin Blom 
Uardavägen D:85 
223 71 Lund 

arbete. Givetvis leder detta till 
våldsam radikaliseringsvåg i 
svenskt arbetsliv och fack. 
Aktievärdena sjunker radikalt 
och spekulationsvärlden blir så 
ointressant att t o m tidningen 
Arbetet slopar sina två dagliga 
börssidor. 

Här i Lund blir det en tid av 
intressanta politiska öppning
ar. T ex byter den kommunisti
ska blåsorkestern namn till 
Lunds Förenade Arbetar- och 
Miljörörelses Harmonikår, och 
breddar sin repertoar med bl a 
"Bandiera Verde" och "Når jeg 
ser et gr!llnt flag sma!lde". 

Vpk Lunds kommunalpoliti
ska grupp fortsätter sina mån
~agsmöten men nu under betyd
ligt avspändare former . Den 
gamla dieten på kaffe och 
mandelkubbar byts mot mer 
uppfriskande drycker och 
raffinerade tilltugg. I kraft av 
sitt eminenta politiska kun
~ande blir den stadens egent
liga maktcentrum, som varje 
vecka får motta förstulna besök 
av rådvilla representanter för 
fullmäktigepartierna. 

Däremot upphör VB med 
sina regelbundna rapporter om 
den trots allt så inskränkta 
kommunalpolitiken. Detta 
visar sej vara nyckeln till 
succe: upplagan rasar i höjden, 
och på onsdagkvällarna bloc
keras redaktionstelefonen av 
gråtande företagare som bönar 
om att få annonsera, för dyra 
pengar. 

I tre år varar detta men inte 
längre. Vi kommer tillbaka 
nämligen. ' 

Gr r 

VAlDAGEN 
delar vi ut valsedlar vid val
lokalerna. Alla behövs! Ring 
Lars Bengtsson: 13 20 95, 
Monica Bondeson:11 34 3 3 
eller Monica Eriksson: 13 89 
97 och anmäl dig. 

Ingen bro, inget alls? 

V ALMATERIAIET 
är nu i stort sett utdelat. I Käv
linge pågår utdelning. Sjöbo 
klart. Du som ev har material 
liggande henmrna lämnar in det 
omgående i valbyrån ! Material 
till invandrare med rösträtt 
sänds per post denna vecka. 
Utdelning till l:agångsväljare 
av ett nr av Röd Press i full 
gång. KU-are konkurrerar fram
gångsrikt med Posten! 

En av den senaste tidens 
märkligaste politiska händel
der ·är att frågan om de fasta 
Öresundsförbindelserna rätt 
o bemärkt har avförts från 
dagordningen. Ja, sydsven
skan och Kvällsposten ryade 
lite när Ingvar Carlsson utta
lade sej åt det hållet, men i 
stockholmstidningarna och i 
Arbetet stod det inget alls. 

Än mindre har vi sett någ
ra kommentarer till de ännu 
mera sensationella uppgifter
na från Birger Rosqvist, so
cialdemokratisk ordförande i 
riksdagens trafikutskott. Råd
slag, enligt s-kongressens be
slut? Mja, det har kommit 
upp andra viktiga frågor sen 
dess. Och förresten måste vi 
amortera de färjor som SJ 
och DSB just har beslutat om. 

När du går på stan nu i val
rörelsens slutskede - bär vpk 
Lunds valknapp! Finns att 
..öpa på valbyrån. 

POSTTIDNING 

VBs lokala vpk-
presskolleger i Lund, Verk
stadsgolvet och Vårdarbetaren, 
har nu utkommit, och den in-· 
tresserade kan ta del av dem på 
vpks expedition eller valbyrå. 
Det är valet som har ak
tualiserat utgivningen och det 
märks på innehållet. 

Gör som 
Oscar Reuterswärd 
köp en bunt lotter 
i Vpks vallotteri. 
Vilken tur du har! 
Postgiro:? l 00 93-6 
100:- för 10 st. Glöm inte 
namn o adress på 
talongen 

DAMORKESTERN. Sö 11 .9 kl 
17 .30 rep Kapellsa len inför k vin· 
nopolitiskt appellmöte pli Norra 
Fäladen l ö 17 .9. 
BLASORKESTERN. Lö 10.9 k l 
10.45 appellmöte på Märtenstor
get, 1 1.45 samling stort o rget för 
Chiledemonstration med av
marsch kl 12. Ingen rep sö 11 .9 . 
Må-to 12-15.9 gllrdspe lningar, 
samling kl 17.45: mll Folkesmack 
pli Trol lebergsvägen , ti reserv, o n 
konsu, Nöbbelöv, to Värmlands, 
Stora Tvärgatan . 
VPK. Miljöappel lmöte lö 10.9 
kl 11-12 på MArtenstorget, kl 
12-13 på Botulfsplatsen utan
för valbyrAn. Ta lare Karin Svens· 
son ·smith, Lars·Arne Norborg, 
Ann Schlyter, Ulla Henriksson 
och Henrik Smith. 

Kompol fotar möte må 12.9 kl 
11.30 på vpk·lokalen. 

~l 
Detta nummer gjordes av Finn 
Hagberg och Gunnar Sandin. 

Kontaktredaktör fö r nästa num· 
mer-Finn Hagberg , tel 129098. 
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