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Ny lokal regim? 
Den närmaste tidens viktigaste politiska händelse i 
Lund är miljöpartiets medlemsmöte nu på söndag. Då 
avgörs kanske hur partiet ställer sej i valen till .kom
munala nämnder och styrelser, till kommunalråd och 
fullmäktlgeordförande, vilket i sin tur bestämmer vad 
slags politisk ledning som staden ska ha de närmaste 
tre åren. Kanske, skriver vi, för det är ju inte säkert 
att mp kan klara ut de bär knepiga frågorna på ett för
sta möte. 

Då får väl de övriga parti
erna vänta ett tag till. Men inte 
så länge, för alla vill ha frågan 
avgjord. Det finns också ett 
avsevärt intresse för utveck
lingen i Lund utifrån övriga 
landet. 

Påtryckning 
Det intresset från riks

medierna har bl a skapats av 
lundamoderaternas utspel. Gun 
Hellsvik har iu antytt önsk
värdheten av en "betongalli
ans" (VBs uttryck, inte hen
nes!), dvs en bred samverkan 
mellan de borgerliga partierna 
och socialdemokraterna. Hon 
har också upprepat karakteri
stiken av mp i Lund som ett 
vänsterparti med utgångspunkt 
från dess ställningstagande i 
olika kommunala stridsfrågor. 

Hellsvik är säkert intresse
rad av fortsatt kommunal makt. 
Hennes utspel bör närmast ses 
som en påtryckning på mps 
medlemsmöte. Partiet kan na
turligtvis inte vinnas över till 
det borgerliga blocket, men för 
Hellsviks syften skulle det 
räcka: att det iakttog samma 
"neutralitet" som efter valet 
1982, då mp la ner röstema när 
det gällde att utse ordförande. 

"Bryt borgarväldet" 
Inom vpk finns nyanser i 

uppfattningarna, men i princip 
vill partiet ta tillfället att för
verkliga sin gamla paroll "Bryt 
borgarväldet i Lunds kom
mun!". Man konstaterar att mp 
nu är betydligt stör-re än vpk, 
och att det därför vore logiskt 
att det partiet tog en tredje 
kommunalrådsplats efter so
cialdemokraternas två. Men 
även på andra sätt bör miljö
partiet markera att man nu är ett 
"stort" parti i Lund och ta sitt 
ansvar, menar vpk. Det gäller 
bl a ordförandeposten i olika 
nämnder. 

Vpk självt skulle naturligt
vis beröras av en sådan ordning 
och skaka fram villiga kandi
dater även till presidieposter. 
Den uppgiften är i Lund lika 
ovan för vpk som för mp. 

Sonderande samtal 
Vad socialdemokraterna vill 

har VB ingen insideskunskap 
om. Det vore konstigt om inte 
partiavdelningen upplever en 
viss kluvenhet. Men Claes ~1ö
ran Jönssons linje är uppen
barligen att allvarligt pröva 
möjligheterna till ett kommu
nalt maktskifte. Han v ar därför 
snabb med att inbjuda före
trädare för mp och vpk till son
derande samtal. 

Vid det samtalet tycks alla 
tre partierna ha varit överens 
om att det inte var aktuellt med 
den typ av fast blocksamarbete 
som borgama har tillämpat i 
många år, med bl a gemen
samma gruppmöten. Men man 
konstaterade också att det 
existerar en grund i form av en 
gemensam syn i viktiga frågor 
som äldreomsorg, barnomsorg, 
skolpolitik, kultur och även en 
rad miljö- och trafikärenden. 
De meningsskiljande frågorna 
är också lätta att peka ut, men 
de är inte så dominerande att det 
finns anledning att vädra dem i 
det aktuella skedet. 

"Bryt borgarväldet" 
Någon gemensam "rege

ringsförklaring" är det alltså 
inte tal om, men ett gemensamt 
UpPträdande i frågan om nämn
ders och styrelsers samman
sättning är mycket nog. 

Där handlar det inte bara om 
att hitta en matematisk modell 
för att fördela posterna mellan 
de tre partierna. De delade me
ningarna inom socialdemokra
tin har t ex lett till att partiet i 
vissa nämnder haft represen
tanter med Asikter och strä-

V pk backar lätt i Lund 
Snabbt har livet gått in i de vanliga gängorna. Snart är det bara 
vpks kvarlämnade affischtavlor ute på stan som påminner om 
vad som varit. Men detta nummer av VB präglas av valet och 
dess konsekvenser. Förhoppningsvis är det fallet även med de 
kommande numren, för det finns rimligen mycket att relatera, 
analysera, kommentera och kritisera. VB välkomnar bidrag, 
inte bara från vpk-are. 

Vi förutsätter att läsarna 
tagit del av de huvudsakliga 
valresultaten via morgontid
ningar och andra nyhetsme
dier. Här ska vi nöja oss med 
att visa en karta över vpks 
kommunala röstandel i tät
orten Lunds olika valdistrikt 
utifrån de preliminära röst
siffrorna. 

För analysen hänvisar vi 
till kommande undersökning
ar och läsarens egna slutsat
ser. Vi vill här bara peka på 
att vpks lilla men dock för
lust är tämligen jämnt ut-

spridd över staden, men att 
det också finns uppgångar, 
t ex på Linero. 

Partiets starkaste distrikt 
är fortfarande Djingis Khan 
med omgivningar där vpk än
nu är störst, även om miljö
partiet nafsar i hälarna. Minst 
populärt i staden är v.pk bland 
miljonvillorna mellan Torna
vägen och motorvägen. På 
bushen i öster går det ännu 
sämre i Genarps tätort, där 
vpk noterar bottensiffran l 
procent. 

Vpks röstandel i kommunalvalet 1988 respektive 1985. Märk 
att årets tal är avrundade till hela procent. Det kan vara besvär
ligt med orienteringen, men ni kan nog leta er fram med hjälp 
av järnvägarna, motorvägen och vallgatorna. 

vanden som känts främmande 
för radikala och miljöengage
rade politiker. Det verkade vid 
samtalet som om socialdemo-

kratema förstod den synpunk
ten. 

VB återkommer säkert till 
denna fråga i nästa nummer. 



~~~N-?t>.~ 
Ännu ett block 
Inte utan fog talas det i dessa 
tider om att ett nytt grönt 
block har bildats, som till sin 
kärna består av mp, vpk och 
c,~~!). som också har anhäng
are ·, 1 andra partier. Detta 
block går in som en kil mellan 
det socialistiska och borgerli
ga blocket. 

. Men det är bara halva san
nmgen. Det finns ett annat 
block som inte ställer upp i 
valet och som ändå har ett 
~ä~digt stort inflytande på po
htlken. Blockets styrka är att 
man mycket väl kan vara 
motståndare till dess ideologi 
men ändå tillämpa den. Vi 
tänker förstås på bilägarnas 
och bilnyttjamas starka 
block. 

Bilägarnas ideologi vilar 
~om en mycket tung hand 
o~er_all framtida miljöpolitik, 
darfor att den är så försåtlig. 
?,ei_l är också tidsanpassad. 

VIsst orsakar bilarna prob
lem, men ... ", och här dy
ker de~. upp en massa argu
ment for att bilen ändå be
_.övs: för att komma ut i na
turen , för att ta sig till arbets
platsen, för att placera barnen 
på dagis osv. 

Enligt bilägarbl.ocket må
ste man bygga stora vägar för 
att avlasta. de små. Parkerings
r> latser maste skapas överallt 
för att bilarna inte ska behö
va leta sådana och därvid or
saka luftföroreningar. Bilarna 
behövs för att kollektivtrafi
ken är så dålig. Bilindustrin är 
viktig ~ör export och skapar 
arbetstillfällen. Bilen är ett 
måste för glesbygden. Så sägs 
det . 
. Bil_~garblocket som poli

tl~k rorelse kommer aldrig att 
hålla kongress eller ens erkän
na att det finns till. Bilägar
?locket kommer att ligga lågt 
1 de demokratiska församling
arna (men efter mötena tar 
man bilen hem). Bilägarbloc
;(et kommer på basplanet att 
ständigt värva nya medlem
m ar och inom alla partier 
kommer det att finnas fler 
och fler dolda medlemmar 
men alla kommer att tala med 
gröna tungor. 

Lunda-s fortsätter 
kräftgången 

VB refererade före valet en 
statistik från Veckans Affärer 
om den socialdemokratiska 
röstutvecklingen i landets 20 
största städer sedan 1970. Det 
framgick att partiet hade gått 
ojämförligt sämst just i Lund, 
med en förlust på 8,4 procent
enheter i riksdagsvalet. 

I årets riksdagsval i Lund 
minskade socialdemokraternas 
röstandel preliminärt frän 37 O 
till 34,6 procent. Innan h~-

Bra fp-initiativ 
om Staffanstorp 

I en interpellation i våras 
(behandlad nu i höst) efterlyste 
vpk åtgärder mot Staffanstorps 
kommun. Bakgrunden var att 
den överväger att ge bygglov 
åt ett stort s k externvaruhus 
intill Höjebromölla trafikplats 
på motorvägen. Köpcentret 
skulle ligga på Staffanstorps 
mark men bara några stenkast 
frän Lund, varifrän det också 
räknar med att fä sina flesta 
kunder. 

Lund Jlll! med skaplig fram
gäng h1ttlils hällit sädana 
stadslivsförstörande anlägg
ningar frän li~et. ~en de träng
er på. En arttkel 1 DN visade 
nyss . att de expanderar starkt i 
den nya bilboomens Sverige 
och lockar fastighetskapita 
let I Kävlinge kommun är det 
efter valet majoritet för de be
~ongpartier som vill bygga 
jätteanläggningen "Slagskep
pet" vid motorvägen i Lödde
köpinge. 

Vpks. interpellation gav 
upphov till en bra debatt i full
mäktige. Den var dock tam ef
tersom den inte hade några 
konkreta sanktioner att föreslå 
om Staffanstorp inte tar sitt 
förnuft till fånga. 

Just sådana åtgärder före
slås nu i en motion frän folk
parti~t. Man förespråkar den 
klass1skt enkla lösningen att 
erövra land frän fienden, dvs en 
grärtsrevision. Man nämner ut
tryckligen den hotande stor
marknadslokaliseringen men 
det fli_llls fler motiv, t ex Lunds 
fr_amttda bostadsförsörjning. I 
sö_?.er går St_affanstorp upp över 
HoJe å och 1 sydöst sträcker sej 
k?.mmunen ända upp till Dalby
v agen. 

Vi hoppas att konflikten går 
att lösa med fredliga medel. 
Lund borde t ex kunna avstå 
frän delar av Genarp, för vilket 
Slaffanstorp skulle vara ett mer 
närbeläget kommuncentrum än 
Lund. Och den förlusten är lätt 
att bära för den som läste den 
vederhäftige Åke Sundströms 
artikel om hur det i hans stora 
bekantskapskrets ute i Genarp 
fanns en mycket stor majoritet 
som tyckte att Sven-Olle Ols
son i Röddinge var en hyvens 
karl. 

Gunnnar Sandin 

syn tagits till 1973 års kom
munsammanslagning kan inte 
det exakta jämförelsetalet an
ges . Klart står emellertid att 
Lunds socialdemokrater nn har 
tappat mer än tio procentan
delar på de 18 åren, och att 
detta är det överlägset sämsta 
värdet bland de tjugo städerna. 

Det ska naturligtvis bli in
tressant att se vilka slutsatser 
som lunda-s själva drar av det
ta. 

Eftersnack 
Början på en valrörelse kan va
ra ytterst upphetsande; själva 
v~lkan:panjen ~an bli en häftig 
histona kulmmerande i en 
spännande valnatt, men det är 
efters.nacket som lägger grun
den t1ll en fortsatt god relation 
mellan partier och väljare . Ja, 
så menar de moderna politolo
gerna och några rader får det väl 
bli då. 

Postmodernt val 
För att prata om V pk först: det 

här . ä; kanske den postmoderna 
poht~k~n, med ett parti som 
samt1d1gt är utspärrningshotat 
och kandidat till att göra sitt 
bäst~ val på mänga år. Nog är 
det mtressant med en valrörelse 
där kanske tio procent av väl
jarna inte bestämmer sig förrän 
på valdagen. Jag tror t.o.m. att 
mänga inte bestämmer hur de 
ska rösta i landstings- och 
kommunalvalen förrän inne i 
själva vallokalen. 

Det betyder inte att jag klagar 
på att "affärerna skymde sak
frågorna" som det brukar heta 
Vilka sakfrågor, skattetabel~ 
lerna? Affärerna var åtminstone 
lite roliga och tänkvärda: visst 
har Bofors och !B-skandalerna 
sagt en del om svenska social
demokrati, visst ger berättel
serna om de egendomliga dek
lar~terna i Miljöpartiet en be
lysrung av de människor som 
~amlats där. Nej, affärerna ger 
mte hela sarmingen, men en 
hel del. 

Det var naturligtvis ett bra val 
det här, med bakslag för högern 
och framgängar för röda och 
gröna partier, för "den nyvän
ster som dykt upp igen fast den 
bytt de röda gångkläderna mot 
gröna" (SvD-ledare,onsdag). 
Det v~ ~evl_igt att Miljöpartiet 
kom m 1 ~1ksdagen och jag 
h~ppas på hte rejäl miljöextre
~~-sm där nu, helst med Vpk's 
hjalp. Jag menar då inte den där 
sortens himlande med ögonen 
som en del ägnar sig åt utan ett 
fast, beslutsamt agerande i 
konkreta frågor och jag tänker 
framför allt på bilismen. 

Välgjord kampanj 
Den. bästa kampanjen, i Lund 
~ch 1 Sveri~e, · hade Miljöpar
het tycker Jag, frän den inle
dande tågtornen till eftervals
budskapen på affischbockarna 
("Tack Lundabor", "Dubbelt 
upp i Lund"). Kampanjen var 
upp~a.gd i den gamla agitprop
tradltlon som Vpk introducerat 
i Lund och som fick en mera 
~llmän spridning genom linje 3 
1 kärnkraftsomröstningen. 
Motgångarna sista veckan i 
form av taskiga kandidater kan 
knappast partikansliet lastas 
för. Jag vet inte vem som ska 
ha äran för Miljöpartiets goda 
kansliarbete, men nog måste 
det väl vara den sympatiske 

Kjell Dahlström (mp) 

K_~ell Dahlström och Jå.g vill 
~armed fram_föra mina upprik
ttga gratulatiOner till ett väl
gjort jobb. 

Lokalt över Lund 
Det gick nästan omärkligt, in
g~n sa något i valvakorna. Ra
dlo Malmöhus var upptagen av 
Malmö, Kä':linge och Sjöbo 
oc:h kunde mte ha brytt sig 
mmdre. Jag talar om den hän
delse vi har pratat om i det här 
bladet i snart femton år. Bor
garväldet i Lund bröts ju. OK, 
detaljerna är inte klara, men 
M~ljöpartiet. skulle göra sig 
ev1gt olyckl1gt om det inte tar 
sitt ansvar och deltar i att av
sätta borgarna den här gängen. 

Jag säger som Eliot, det är så 
här det går till när en värld går 
under, det sker inte med en 
smäll utan med en snyftning. 
Snyftningen kommer frän 
kommunalrådet Hellsvik (m) 
som vänder sig till socialde
mokraterna och vill att de goda 
krafterna ska samlas för en an
svarsfull politik. Ja, ännu för 
några år sen hade jag väl varit 
r~dd f?~ att en sådan betongpar
tikoahtlon skulle fresta social
demokraterna, men nu måste det 
betraktas som uteslutet. Ett 
samarbete s+ mp+vpk där man 
gör upp om ordförandeplatser 
och nämndrepresentation torde 
vara den enda rimliga utgången 
av valet. Sen kan det väl bli 
både uppgörelser och motsätt
ningar tre år framåt, det tror jag 
går att leva med. 
~t _ska _bli roligt med en ny 

maJontet 1 Lund och jag ser 
fraii_l mot en del spännande ex
penment. Men vissa offer 
krävs också. Här på Veckobla
det, bli vi ju s.a.s. ett kommu
nalt regringsorgan och då kan 
det v ara lämpligt ändra ton, 
skaffa oss en ny värdighet och 
uppträda lite ansvarigare. Jag 
tror att vi bör vänja oss av med 
den negativ a och sura hållning 
vi så ofta intagit och se mera på 
de positiva dragen i tillvaron 
och politiken. Vad beträffar 
signaturen Grr är det väl bara att 
ta till munkavlen. Själv är jag 
mera flexibel och håller nu på 
~tt träna mig på positiva adjek
tiv (t.ex. omdömesgill, klok, 
framsynt, ansvarsfull). Jag 
återkommer med rapporter. 

Lucifer 



Affischen och 
som kom bort 

- Lund är unikt, fantastiskt 
i sin kreativitet, berättade 
Ingvar Svensson entusiastiskt. 
Som ·stadens musik & teater
chef ledde han presskonferen
sen om den kommande Kultur
natten. 

- Eller hur, Gösta-John 
Bredberg, fortsatte Svensson. 
Det var ju du som hittade på 
Kulturnatten för några år sen. 
Berätta! 

Bredberg (fp) erkände att in
spirationen kom från Bandy
natten i LjusdaL Men nu hade 
iden om kultumatt spritts till 
flera platser. Inte minst fan
tastiskt v ar det att det hela v ar 
så billigt för kommunen. Man 
bekostade ett program, fast det 
skulle säljas så även de peng
ama kom tillbaka, och så hade 
man tryckt affisch, ja två affi
scher, ha ha! 

VBs utsände frågade då om 
affischbytet De olika arrangö
rerna hade inte fått veta något.. 
bara mottagit en ny affisch 
utan kommentar. Kunde press
mötet få en kort information 
om vad som hänt? 

- Om ett ögonblick, sa 
Ingvar Svensson. Först fort
s~tter vi med programpresenta
twnen. 

Och det gjorde man. Alte 
Karnereren och domprosten, 
konsthantverkarna och cirku
sen, Folkets Bio och Grand Ho
tell, alla berättade om sitt. Och 
sen för-klarades mötet avslutat. 

Två kommunala kulturtjän
stemän kastade sej därpå över 
VBs utsände och frågade varför 
han inte hade pressat fram ett 
svar på sin fråga. Men han 
tyckte att tystnaden var talande 
nog, och att han hade fått sitt 
tidigare omdöme om Ingvar 
Svensson fullt bekräftat. 

Fast på hemväg till redak
tionen undrade han om han än
då inte borde ha varit påstri
digare. Ingvar Svensson hade 
kommit billigt undan. Liksom 
Ebba Lyttkens (fp) som stop
pade affischen- vpks valtala
re hade sumpat upplagda till
fällen att angripa henne på 
Mårtenstorget i valrörelsens 
slutskede. Inte heller har mal
mötidningarnas kultursidor 
uppmärksammat saken, trots 
att den rör viktiga sak- och 
principfrågor. 

Lund är fantastiskt. Liksom 
Grönköping. 

VBs utsände 

PS Egentligen är det fel att 
säga att affischen med pottan 
har försvunnit. Den används 
mer än den officiella, även av 
kommunens egna institutioner. 
Men protestera ska man inte 
bara göra i smyg. 

Frukost för gentlemän: 
Inte bara kafeer 

För att äta frukost med kaffe 
ostsmörgås och wienerbröd be~ 
höver man inte gå på kafe. 
stadskärnan har ju många re
stauranger. I regel börjar de 
dagens verksamhet med lunch 
klockan elva och platsar därför 
inte i den här artikelserien. 
Men det finns undantag. 

Två sådana undantag är 
stadskämans båda varuhus Do
mus och Åhlens. Innerstads
varuhusen har det kärvt i de 
externa köpladornas tidevarv, 
och det gäller inte minst 
Åhlenskedjan som går med 
back ekonomiskt. · Så vänta 
inte för länge om ni vill pröva 
Åhlens frukost. 

Fast det finns ett icke
kulinariskt skäl att gå på 
Åhlens. Där kan man nämligen 
få se riktiga bönder som aldrig 
sätter sin fot på de nya, chica 
kaffeställena. Om man nu, som 
granskaren, är svag för bönder. 

Domus är likt och olikt 
Åhlens. Till det olika hör dags
ljuset och den fina utsikten 
över MårtenstorgeL Likt är 
kvaliteten på brödet. Beträf
fande kaffet ska på plussidan 
antecknas att automaten på be
gäran fyller 3/4 kopp, för oss 
mjölkblandare. 

Likt är också priserna, 25 kr 
inklusive påfyllt kaffe, vilket 
förstås är alldeles för mycket. 
Men just till frukost, före 
klockan elva, har de rabatt just 
på gentlemannakombinationen 
som då bara kostar 15. 

Så valet mellan varuhusen är 
lätt, även bortsett från ideolo
giska aspekter. 

Å andra sidan blir det ingen 
stor förlust. Själva lokalen 
saknar nästan dagsljus och 
ventilationen viner. Mackan är 
standard och wienerbrödet sub
standard. För detta vill de ha 24 
kr om man nöjer sej med en 
stor kopp kaffe, annars mer. ________________________________ _:~ 
Blandat för vpk i Skån 
Vpks valresultat i Skåne 
uppvisar en splittrad 
bild. På något håll för
lorades mandat med en 
handfull rösters margi
nal, medan partiet på 
andra ställen hade milli
metrarna på sin sida. 

Sitt riksdagsmandat i fyr
stadskretsen försvarade dock 
vpk med god marginal och 
ökade från 4,4 till 4,8 procent, 
trots att Rolf L Nilson är täm
ligen okänd jämfört med Jörn 
Svensson. I de båda andra skån
ska kretsarna gick man fram 
lika mycket men hamnade 
långt från riksdagsplats. 

Tur i landstinget 
Störst tur hade nog vpk i M
landstinget där man klarade 
spärren med 0,7 promilles mar
ginal. Det var en förbättring 
jämfört med förra valet (trots 
tillbakagång i Lund) då margi
nalen var ännu hårfmare men 
det hade inte behövts mycket 
för att det skulle gå illa, med 
allvarliga politiska och ekono
miska konsekvenser för parti
distriktet. Kanske var det av
görande att landstingsgruppen 
hade fört en jämfört med 1985 
ambitiös valkampanj. I Kri
stianstads län hade det behövts 
några promille til för represen
tation i landstinget. 

Viktigt var också att det 
gick vägen i Malmö. Vpk hade 
visserligen hoppats att återfå 
ett tredje mandat men det var 
ändå positivt att man lyckades 
behålla sina två, mot bakgrund 
av prognoserna och mångas 
farhågor. 
Förluster och vinster 

Totalt tappades fyra och 

vanns tre kommunala mandat 
- enligt de preliminära siff
rorna. Förlustema kom, för
utom. i Lund, i Hässleholm (med 
två rösters marginal!), Perstorp 
och Åstorp. Det måste dock 
framhållas att de båda senare 
förlustema berodde på partiets 
organisatoriska svaghet. Man 
ställde helt enkelt inte upp. 
Apk ökade i Perstorp (som av 
tidningarna har utnämnts till 
"Skånes Moskva"). Vi får verk
ligen hoppas att det inte ligger 
så många f d vpk-röster bakom 
framgångarna för vpk-avhop
~are~ To!ly Wiklanders flyk
tmgftenthga Löntagarparti i 
Åstorp. 
. Försvagade vpk-organisa

honer som först efter tvekan 
ställde upp i kommunalvalet 
fanns på fler orter. Där så 
skedde försvarades mandaten. I 
Osby (där nytt folk kommit in) 
gjordes det med hygglig röst
framgång, och likadant var det 
i Kävlinge där partiets arbets
möjligheter troligen också 
gynnas genom den socialdemo
kratiska splittringen. I Y stad 
återkom vpk efter tre år. På or
ter som Bromölla, Eslöv och 
Simrishamn hölls mandaten 
trots sjunkande röstetal. I Bjuv 
fördubblades antalet mandat, 
från ett till två. På en liten ort 
märks att det har kommit nya 
medlemmar och kandidater, 
men allmänt tycks vpk också 
ha ökat mest på industriorter. 

En annan industrikommun 
är Klippan där vpk ställde upp 
och kom in i fullmäktige för 
första gången på tretti år . 
Däremot lyckades det inte för 
den nytända organisationen i 

Forts. sid 4. 

Från det 
kommunala 

Som vanligt, nästan .. . 
I kommunstyrelsen, som 

sammanträdde i veckan, är 
allt som vanligt ... fast ändå 
inte. Fortfarande är det resul
tatet av 1985 års val som 
speglas i sammansättningen av 
styrelsen, men det fanns en 
stark känsla (vibrationer som 
vi sa 'på 70-talet) av att ~ågot 
nytt är på gång. Vad? Ja, det 
återstår · att se. Något bättre, 
förhoppningsvis. 

Vilka beslut fattades då i 
tisdags? Jo: 

Vpks motion Inga fler lä
genheter ska kontoriseras i 
Lund blev ganska välvilligt be
handlad. V pk, s och mp stöd
de .de~ medan den borgerliga 
majonteten fastnade för for
muleringen "Kommunen bör 
visa stor restriktivitet . . ." . 
Vid den slutliga behandlingen 
av motionen i det nya full
mäktige bör förutsättningar
~a vara goda för att den går 
t genom. 

Höjda bostadsbidrag, å
stadkommet genom att kom
munen betalar ut ett tretton
de bidrag, förslagsvis i början 
av sommaren (gjordes 1985 , 
efter beslut av den dåvarande 
"nya majoriteten" s, vpk och 
mp) var inget för den sittande 
kommunstyrelsen. Endast 
vpk stöder nu ett sådant för
slag, så i detta fall är valresul
tatet utan betydelse. 

På Ladugårdsmarken, norr 
om Norra Fäladen, skall det 
byggas bostäder. I området 
finns mark avsatt för dagis. 
Och det är ju bra. Kommun
delsnämnd Norr är emellertid 
osäker på om ytan är tillräck
ligt stor, och vill ha en över
syn av detta. Vpk, s och mp 
har också krävt det när ären
det tidigare behandlats i kom
munstyrelsen, men inte fått 
gehör för sina krav. Det fick 
man inte heller i tisdags. Den 
borgerliga majoriteten säger 
nej. En kommunstyrelse med 
en sammansättning som speg
lar valresultatet i söndags ha
de sagt ja. 

Så har det äntligen nåtts 
en överenskommelse mellan 
kommunen och industrierna 
Sydsten och Siporex i Dalby, 
innebärande att den tunga 
lastbilstrafiken från dem inte 
längre behöver köra genom 
samhället för att nå · riksväg 
12. En ny tillfartsväg direkt 
u t till riksvägen kommer att 
byggas. I denna fråga rådde 
total enighet. (Fast riktigt bra 
blir det inte förrän man åter
upprättat järnvägstrafiken på 
banan Malmö- Tornelilla och 
fört över en stor del av den 
tunga landsvägstrafiken till 
järnväg.) 
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Karin Blom 
Uardavägen 0:85 
223 71 Lund 

Lite tydligare lundavänster 
Man kan ha nöje av romaner 
på många sätt. Ett är att kolla 
om författaren rätt beskriver 
något som man själv har varit 
med om, eller där man själv 
har varit. Så läser jag oftast 
l undaromaner. 

De senare åren har det va
rit tämligen glest mellan dem. 
Och jag har länge väntat på 
den stora romanen från 70-ta
lets Lund. Nu har det visst 
droppat in en och annan bok. 
Men hittills har det radikala 
mest skymtat förbi som en 
dekorativ kuliss. 

Sven-Olof Lorentzens se
naste roman heter "Gammal 
man med trumpet". I den är 

Hur man blir ett 
tioprocentsparti 
Vpk befäste i år sina ställ
ningar som femprocentsparti 
och det är ju inte det sämsta. 
Men hur blir man ett tiopro
centsparti? Vilket är Sydsveri
ges främsta vänsterfäste? Lund 
var tidigare ledande, med kul
men nådd i de fantastiska siff
rorna 1979 när 12.8 procent 
röstade på Vpk kommunalt Det 
var före Miljöpartiets tid och 
frågan är väl om inte Växjös 
siffror i år därmed måste anses 
ännu starkare. I 85 års val hade 
Lund och Växjö båda en Vpk
andel om 8.9 procent. I Lund 
minskade vi lite i år, men Väx
jö uppnådde nu starka 10.3. 
(Miljöpartiet fick där bara 5.6) 

Hur det gått till ? De många 
lokala skandalerna, från oljan 
och framöver har betytt en del 
för att misskreditera de etab
lerade partierna. Den senaste 
skandalen tycks Vpk f.ö . ha 
dragit fram i ljuset. Men det 
viktiga är som vanligt att man 
har gjort sig till ett lokalt parti 
som tar ställning i lokala frå
gor i stället för att sitta och apa 
efter de paroller de kommit på 
uppe i Stockholm. Vidare: med 
Lennart Wärmby i spetsen har 
Vpk i Växjö fört ut kommunal
politiken på gator och torg, 
och verkligen agiterat. 

Att det är så det ska gå till vis
ste vi väl förut och Växjö har 
nog lärt en del från Lund. Har 
inte VPK Lunds kommunalpo
litiker blivit väl polerade och 
inåtvända?Var finns den friska 
demagogin ? Lär av Växjö! 

Valtipsvinnaren 
avslöjas nästa vecka. Håll ut! 

lundavänstern lite tydligare 
än vanligt. 

Huvudpersonen är en ung 
man som lag av med sina stu
dier. Han försörjer sig som 
ostutkörare och musiklärar
vikarie, men egentligen ska 
han bli författare. Han bor i 
ett kollektiv i Värpinge. Ti
d en är tidigt 7 O-tal (stads
biblioteket är tämligen ny
byggt). 

Egentligen handlar boken 
om förhållandet mellan hjäl
ten och Hönsagubben - den 
gamle med trumpet. Hjälten 
sviker gubben för att i stället 
ägna sig åt kärlek, familj och 
författarskap. Det är, som nå-

gon recensent påpekat, svårt 
att skriva om präktighet och 
lycka - som roman är Lo
rentzens bok inte särskilt 
upphetsande. 

Men jag tycker ändå att 
den är läsvärd. Jag nickar 
igenkännande åt interiörerna 
från kollektivet. Jag minns att 
det var så på Mårtenstorget 
med Palestinaschalarna, Pro
letärenförsäljarna och bok
borden. Folkmusikintresset, 
Chiledemonstrationen i Bä
stad, de röda banderollerna, 
talkörerna -ja, ni vet. stund
tals under läsningen kan man 
gotta sig litet och vara nos
talgisk i höstmörkret. 

Följ med till Hvidovre 
och SF 

"B aggrunden . 00 er 00. at so
cialister. alt for l~nge bare har 
gået og talt om internationalt 
samarbejde og solidaritet", 
skriver Köpenhamns SF
distrikt i en inbjudan till vpks 
medlemmar och vänner i Skå
ne. Nu ska det bli konferens om 
viktiga frågor men också till
fälle till umgänge. 

Det blir smågruppsdiskus
sioner om fyra ämnen som är 
aktuella för båda partierna: "EG 
och den inre marknaden", "De
centralisering/afbyråkatisering 
/demokratisering", "Miljökam
panj kring Öresund" (planering 

Snart slut från Södra 
Vebarp 

En konsekvens av valutgången 
är att VB-rapporterna från tax
eringsarbetet i Lunds östra 
kommundel Södra Vebarp lider 
mot sitt slut. Med ytterligare 
mandatförlust får vpk mycket 
svårt att försvara sin plats i den 
lilla nämnden. 

Även höstens möten hand
lar till stor del avdrag för ar
betsresor. Det är inte lätt för de 
många bilpendlarna: tjänste
märmen kan rutinerna nu och 
tar allvarligt på uppgiften. På 
senaste sammanträdet behand
lades en ny och rätt desperat 
variant. För att komma över 
den magiska gränsen 120 
minuters tidsvinst uppgav dek
laranten att han väntade fem 
minuter efter bussens ankomst 
till hemortens hållplats innan 

av en sådan) och "Kulturpoli
tik". Det blir kvalificerade in
ledare i alla grupperna. Hela 
konferensen inleds f ö av både 
SFs ordförande Gert Pedersen 
och vpks Lars Werner, vilket 
visar den vikt som bägge par
tierna fäster vid tillställning
en. 

Konferensen äger rum i 
Hvidovre utanför Köpenhamn 
lördagen den 8 oktober, och dit 
går det S-tåg. Avgiften är 95 
danska kronor och anmälan 
sker till vpks distriktsex pedi
tion, tel 040-192787, senast 
den 30.9. 

han anträdde den 300 meter 
långa promenaden till bosta
den, som f ö påstods ta tio mi
nuter. 

Det blev ett gapskratt över 
alla partigränser! 

Gr 

Blommor till mp 
Till gratulanterna på miljö 
partiets valvaka på Mejeriet 
hörde Rolf L Nilson och Kajsa 
Theander (vpk) som kom med 
en bukett nejlikor. 

Krögaren därnere bedömde 
stämningen på valvakan som 
något dämpad, trots allt. Det 
var uppenbart att den jämfört 
med förväntningarna svaga 
framgången på riksplanet var 
en besvikelse för många miljö
partister. 

Även vpk kunde f ö notera 
gratulanter på sin valvaka. Det 
var ett gäng SSU-are som dök 
upp i det ärendet. 

POSTTIDNING 

Forts från sid 3. 
Trelleborg. Där liksom i Häss
leholm har partiet en val
kretsindelning att slåss emot. 

Konsolidering 
För vpks skånska part~di

strikt innebär valresultatet nm
ligen en kons~l~dering. Det 
finns nu en poht1sk och eko
nomisk bas för att förstärka 
organisationen. Det behövs . 
Det v ar trots allt i hela 15 av 
landskapets 33 kommuner där 
partiet inte förmådde att ställa 

upp . d' 'k l d · Nu ska 1stn ts e mngen 
samlas för att analysera läget. 
VB återkommer med rapporter. 

PS Vid pressläggningen berät
tas att vpk i Hässleholm vid 
definitiva sammanräkningen 
räddade det andra mandatet. 

"STADSMUSIKANTERNA" pli 
K u Itu rnatten: 18.30 Bjärredspar
ken, 19 Lund C, 19.30 Bytare· 
gllngen, 20 Bibliotekets hörsal, 
20.30 Taket till P-huset Färga
ren, 21 rivningstomten "Wiesel
grens Minnes minne" i Magle L 
kyrkogata, 21.30 utanför dom· 
kyrkotoaletten . 

PALEST INADEMO-NSTRATION. 
Lö 2 4.9, samling Ciamenstorget kl 
1o.30, avmarsch 10.45 under pa
rollen "Stoppa Israels terror m.ot 
det palestinska folket" . Arr. Stod· 
kommittån för lntifadah. 
DAMORKESTERN. Sö 25.9 kl 
14 Äppelfest hos Olga pli Öster
vlingsv . 32, se närmare under 
Blllsorkestern. Kl 17 .30 rep pli 
Kapellsalen. 
BLASORKESTERN. Fre 23.9 rep 
inför ku lturnatten pli Kapellsalen 
kl 18.30-20. Lö 24.9 samling l 
Bjärredsparken (väster om Lund 
C) kl 18.30, spel enligt utsänt 
schema. Sö 24.9 kl 14 Äppelfo:st 
pli östervllngsv 32: ta med lite 
dricka och kanske nät att äta med 
äppelanknytning (annars finn.s 
äpplen pli platsen) . Ingen rep so, 
nästa rep 2 .1 O. 

l!ifi=..l 
Kompolgruppen (gamla och nya 
medlemmar) har möte pli vpk
lokalen mll 26.9 kl 19.30. Dis
I<Ussi on om läget mm. 

Detta nummer gjordes av Finn 
Hagberg och Gunnar Sand in. 

tll 
Kontaktredaktör för nästa num
mer Finn Hagberg, tel 129098. 
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