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v ·ad vill 
1nilj ö partiet? 
Det är väl inte så många som 
läser Skånska Dagbladets 
lundasidor, men faktum är att 
det ofta lönar sig att kasta ett 
öga på dessa. I måndags, da
gen efter miljöpartiets stora 
söndagsmöte, visste inte Arbe
tet och sydsvenskan vilka fem 
krav mp skulle ställa vid för
handlingarna med s och Vpk, 
men Skånskans Anders Dahl
beck hade snokat reda på fyra 
av kraven och lite annat där
till. 
Mp ville ha l) ordförandepost i 
miljö- och hälsoskyddsnämn
den, 2) samma post i park- och 
naturvårdsnämnden, 3) alla 
partiers rätt till suppleant i 
nämnder där de har en ordi
narie samt 4) att partier som 
har nämndrepresentation ock
så ska ha rätt att utse ledamot i 
nämndens kommitteer, Det 
femte kravet har visat sig vara 
att mp vill att 

Vad Vpk och s tycker om 
detta kommer inte att fastslås 
definitivt förrän medlemsmö
ten avhållits (Vpk 6/10, s 
17/10). Innan dess kommer 
dock överläggningar äga rum 
och givetvis kommer det att 
pratas mycket i korridorerna. 

Vpk:s reaktion 
För Vpk:s del är kommunpoli
tikernas måndagsmöte ett vik
tigt kraftcentrum. Den första 
reaktioen på mp:s krav var po
sitiv. Inte har man t ex något 
emot att 

Han har klarat 
Supp

leant- och kommittekraven är 
också utmärkta, men möjligen 
kommer Vpk tycka att partiet 
gjort sig förtjänt av en ord-

förandepost i en tung miljö
nämnd. Och om det nu blir en 
ny majoritet bör antingen mp 
eller Vpk ha viceordförande
poster i nämnder, men det är 
så att säga ett tillläggsyr k ande 
till mp:s krav . Vpk kommer 
nog också vilja ha samma rep
resentation i nämnderna nu 
som under föregående val
period, trots att partiet för
lorat ett mandat. 

Tveksamhet 
Ett problem för Vpk och mp 
är att de saknar erfarenhet av 
ordförandeskap i kommunala 
nämnder, medan borgarna och 
s samlat på sig kunskaper och 
färdigheter under decennier. 
Det finns därför lite mer för
siktiga Vpk:are som tycker att 
det i första ronden bör räcka 
med viceordförandeposter. 
Talangjakt och erfarenheter 
kan sedan längre fram bädda 
för ordförandeskap. Och det 
är ju trots allt s som är den sto
ra farbrorn. Men allt är på det
ta stadium lösa spekulationer. 

Bortförklaring 
En skärpt läsare har säkert 
observerat att det finns 
luckor i ovanstående text. 
Det beror på . att här stod 
ursprungligen hemligheter 
som inte ska släppas ut 
förran på fredag och efter
som VB brukar hamna på 
kom m unrullmäktige borden 
redan på torsdag kväll så 
vill vi in te vara taskiga att 
avslöja mp:s femte krav. 
Förmodligen har dock ryk
tet redan spritt sig ... 

Red 

"Uiir kro."'all lätt Jiå hennes hUJ!Ud. ' ' Teckningen är ett in
lägg i debatten om regimskiftet i /,und efter valet, Jil ett 
eventuellt .7amgå_cndc mellan JJ{Ik. socialdemokraterna och 
miljc'ipariict är ak i!LC!lt. Giite Bergstriim. 

Ett 
varmt 
tack 
till ~ila kamrater, medlemmar 
och sympatisörer med,istopp
ning och utdelning' av val
material, med affischtillverk
ning, med jour på valbyrån 
och massor av andra göromål. 
Det är i alla fall inte ert fel 
att Vpk har tappat ett man
dat i fullmäktige. Den förlus
ten känns förresten lätt om 
man betänker partiets fram
gångar i riksdagen och att 
borgarväldet i Lund äntligen 
ser ut att kunna brytas! 

Även om det är ert jobb, 
vill styrelsen särskilt tacka 
Vpk Lunds funktionärer Kaj
sa, Rune och Stig, som varit i 
farten dygnet runt sen i augu
sti. Den takten ser inte ut att 
mattas när valet nu är över
diskussioner och överlägg
ningar inför en ny majoritet 
stimulerar till nya krafttag. 

Tack allesammans! 
V pk Lunds styrelse 

Dåligt 
mp-byte 
Vi i VB-red röstade inte på 
mp så det angår oss kanske 
inte, men efter att ha läst Bir
ger Schlaugs stingsliga utgju
telser i sydsvenskan tycker vi 
att det är ett dåligt byte om 
han blir riksdagsman i stället 
för Kjell Dahlström. Hoppas 
att det nuvarande arrange
manget förblir tillfälligt . 

Melins minne 

Omtöcknade steg vi 
ut från Spisen 
på vår väg till Sodom 

Vi vände oss nästan om 
(stod för ett ögonblick) 
och blev påminda 

om en mer permanent 
minnesförlust 
än vår egen 

Karl Witting 
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Lund är befriat! 
Vänsterpartiet kommunister
na gjorde ett bra val i Lund. I 
synnerhet med tanke på det 
rykte som spreds före valet 
att partiet var döende. Ett 
rykte som visade sig vara be
tydligt överdrivet . 

De två senaste valens till
bakagång hai hejdats. I riks
dagsvalet noterades en liten 
ökning och i kommunalvalet 
var minskningen obetydlig, 
men den fick ändå till följd 
att det sjätte mandatet förlo
rades. I landstinget behölls de 
tre mandat som många be
traktat som förlorade. 

De föräldrar och den per
sonal inom barnomsorgen 
som fruktat införande av 
"småbarnsskola" efter borger
lig modell kan nu andas ut. 
Lund är befriat från det bor
gerliga styret efter 34 år! 

Alla lundabor, oavsett par
tisympatier, kan förvänta sig 
renare stadsluft genom min
skad bilism i innerstan och 
miljövänligare kollektivtrafik. 

Bakgrunden till miljöparti
ets framgångar tycks vara att 
många, förut borgerliga väl
jare, radikaliserats av miljö
hoten. Det har för dem dock 
känts som ett alltför stort 
steg att gå till vpk. Men det är 
bättre att man tar ett halvt 
steg än inget alls! 

Miljöpartiets stora fram
gång i Lund innebär att det 
mi måste axla det ansvar som 
framgången medför. En del 
tecken tyder också på att mp 
mognat politiskt under den 
senaste mandatperioden. De 
krav som det ställer för sin 
medverkan i en ny majoritet 
verkar rimliga. Vi hälsar mil
jöpartiet i Lund välkommet 
bland de "etablerade" parti
erna! 

Vpks framgång i riksdags
valet kan förklaras mot bak
grund av den ekonomiska 
'högerpolitik som socialdemo
kraterna har drivit. Många so
cialdemokrater, kalla dem 
"Kamrat sex procent", har 
reagerat mot detta. De stöder 
fortfarande socialdemokratin 
i kommunal- och landstings
valen. 

Återigen: ett halvt steg är 
bättre än inget alls! 

Vpk Lund 
Styrelsen 

Ökat kristnedvetande 
bland Veckobladredaktörer 
Vpk kom ju en bra bit över 
fyraprocentsstrecket och där
med är den krisen övervunnen l 
Men nya kriser uppstår stän
digt, nu är det dags för Vecko
bladsredaktionen att känna 
trötthet. 
Först något om det allmänna 
läget på personalsidan. Redak
tionen är numera reducerad till 
fyra män. Två av dessa turas 

om att samla in och producera 
texter samt göra VB på ons
dagskvällar. De två andra ut
för "endast" onsdagsarbetet 
(allt arbete är oavlönat). 

En av de textansvariga, när
mare bestämt undertecknad, 
börjar bli utsliten efter många 
års tjänst och skulle behöva 
varva ner en smula. 

J?rukost för gentlen1än: 

klassiker 
- Ska ni inte skriva om Lun
dagård , har folk frågat apropå 
vår kafeserie. Visst, har vi sva
rat. Vi ska bara vänta till vec
kan när de fyller sjuttifem. 
Nu gör det det alltså, bl a ge
nom att ge 20 procents ra
batt. 

Det är välkommet, för bil
ligt är inte Lundagård. När
mare 30 kronor betingar vår 
frukostkombination normalt , 
och det är mycket även om 
fri läsning av några borgartid
n inga r ingår. 

Vi i VB är sanna pluralis
ter och därtill traditionsbeva
rare, så vi tycker det är rart 
att det finns ett kafe kvar i 
stan, samtidigt som vi bekla
gar den stelbenta uppsvenska 
laggivning som gjorde att bl a 
Lundagård miste sina stark
vinsrättigheter. Men egentli
gen retar vi oss på det krång
liga och fördyrande systemet 
med servitriser. När man nu 
ändå måste köa (vid bröddis
ken för att peka ut sitt wie
nerbröd) kunde man väl få 
spara tid genom att hälla upp 
sitt kaffe själv? 

Dessutom får kan man få 
vänta länge på servitrisen, in
te minst mellan tio och elva. 
Kafeernas nya popularitet har 
verkligen drabbat Lundagård 
och där är stundom tjockt 

med folk och ont om sittplat
ser. Egentligen har lokalerna 
alltid varit trånga, mörka och 
allmänt otrivsamma. 

Det finns dock tre saker 
att berömma beträffande 
Lundagårdsfrukosten: l) kaf
fet, 2) smörgåsen och 3) wie
nerbrödet. De kan sina saker. 

Gr 

Påga tåg i fara 
Pågatågstrafiken har sedan 
starten med framgång drivits 
av SSK, Sydvästra · Skånes 
kommunalförbund. Från 
årsskiftet måste trafiken en
ligt riksdagsbeslut övertas av 
länstrafikbolaget, MLT. 

Bodil Hansson, vpks repre
sentant i SSKs fullmäktige, 
var inte med om att godkän
na ett avtal mellan SSK och 
MLT när frågan var uppe till 
beslut igår. Vpks skäl för att 
inte delta i beslutet framgår 
av Bodils protokollsanteck
ning: 

ML T är känt för att onödigt myc
ket framhålla busstrafikens förde
lar framför spårbunden trafik. 
ML T s övertagande av p ågatågstra
fiken bör därför ses som en till
bakagång för den spårbundna kol
lektivtrafikens möjligheter att 
konkurrera med busstrafiken och 
bilismen. Forts på sid 4. 

Gärna kvinna 
Det behövs med andra ord en 
ansvarig redaktör till, gärna en 
kvinna för att väga upp de rä
liga männen. Fler fasta skri
benter och tecknare skulle ock
så behövas, och framför allt 
skulle tidningen må bra av att 
få en ansvarig textsarnlare, 
med tid och position i samhäl
let som skulle möjliggöra en 
skärpt bevakning av Lunds po
litiska liv. Den deltidsanställde 
minoritetsföreträdaren skulle 
kunna vara en sådan person. 
Hoppas man beaktar denna 
tanke när vpk utser en ny före
trädare i höst! 

En del vilda ideer har fram
kommit om att en ny majoritet 
skulle kunna få sin politik be
lyst genom VB. Tidningen 
skulle kunna bli mer fristående 
från Vpk-Lund. Men verklig
heten skulle säkert snabbt 
skingra sådana dömmar. 

Grundproblemet är nog än
då det gamla vanliga: hur ska 
man få någon att göra något? 

Finn H 

Dags 
att nominera! 
Vpk Lunds medlemmar 
uppmanas att nominera 
kandidater till kommu
nens nämnder och styrel
ser. Vilka nämnder parti
et blir representerat i är 
inte helt säkert, men tro
ligtvis blir det samma 
som i förra perioden. 
Ä ven vissa ordförande
och viceordförandeposter 
kan komma i fråga. 

Nomineringar ska skic
kas till valberedningen 
(Vpk Lund, Bredgatan 
28, 222 21 Lund. Man 
kan också ringa David 
(127086) eller Rune (ar
betet 138213). 

Valberedningens arbe
te underlättas om många 
nominerar, om man en
dast nominerar sådana 
som är villiga att kandi
dera och om nominering
arna kommer fram så 
snart som möjligt. 



Stadsmusika11terna gav 
11attliga konserter 
Lunds kommunistiska Blåsor
kester spelade förstås under 
kulturnatten. För kvällen het
te den emellertid stadsmusi
kan tema och hade som mål 
att spela i "udda spelrum". 
Uppsamling ägde rum väster 
om Lennart Rydes under
gång. Det var småregnigt och 
ganska blåsigt. 

Efter några uppvärmnings
låtar begav man sig till en av 
järnvägsstationens perronger 
där man spelade för tågnytt
jarna. I högtalarna presente
rades orkestern av Per Lund
gren (s). Han läste också dik
ter med tågmotiv för sin rör
liga publik. Efteråt blev det 
snabbkaffe hos stinsen. 

Nu var det tänkt att or
kestern skulle spela för A
laget i den där gången mellan 
Knut den store torg och Cle
menstorget, men. tyvärr had~ 
vädret skrämt bort Bacch1 
bröder och systrar. I stället 
gick stadsmusikanterna till 
bibliotekets hörsal och invig
de den stora försäljningen av 
utrangerade böcker. Lokal
TV var där och filmade och 
enligt en och annan röst lät 

orkestern ganska bra. Särskut 
efter pausen för då hade mu
sikanterna stärkt sig med 
varmt vin i termos och mac-
kor. . 

Nu dök iden upp att musl
kanterna skulle besöka Andr
zej Ploski på Galleri Ängeln 
eftersom han är eå bra konst
när. Och eftersom han gjort 
den fina affischen med pottan 
spelade orkestern bl a Styr
man Karlsson till hans ära. 
Efteråt har Andrzej sagt att 
han blev speciellt imponerad 
av orkesterns visuella fram-

Varför i11te fler 
ktilttirnätter i Lund 
Kulturintendenten Ingvar 
Svensson tycker att Kultumat
ten är en sådan succe att den 
borde spridas till hela Sverige. 
Må så vara, men det är kan
ske viktigare att fundera på 
vad man skulle kunna göra i 
Lund för att ge kulturen en 
chans att hinna med allt på en 
enda kväll. 

kulturnätter som upprepar sig 
en gång i månaden. Då skulle 
stans alla amatörer få lite stad
ga kring sin programplanering. 
De många rockbanden kunde 
komma upp ur källarhålorna. 

Omöjligt, säger det alltför 
förståndiga . Men varför inte, 
köpmännen i Lund har på en 
ganska kort tid skapat traditio
nen att på lördagar åkar man 
in till centrum - om inte an
nat så för att beskåda folk
livet. 

toning och att han gärna sk_ul
le vilja göra en stor teckmng 
av orkestern. Han tänker dy
ka upp på någon repetition 
vad det lider. 

Sista spelningen för kväl
len skedde på Kungsgatån där 
orkestern blev mycket popu
lär. Och där många människor 
skockade sig kring blåsarna. 

Allt tar slut en gång, så 
även stadsmusikanternas 
framträdande, men minnet av 
den käcka musiken ska alltid 
leva i Lund. Slut. 

Mjau 

Kan man etablera en kultur
nattstradition varje månad i 
Lund skulle den snart sköta sig 
själv, men till att börja med 
krävs det att kommunen satsar 
lite pengar. Hitintills tycks ut
gifterna för Kulturnatten varit 
mycket små och tyvärr kan 
man notera att man i år velat 
krympa utgifterna ännu mer 
(programmen såldes för 2 kr). 

Alltså, Ingvar Svensson, i 
stället för lösa teorier om att 
Kulturnatten eventuellt ska 
kunna spridas till hela Sverige, 
behövs en del konkreta slutsat
ser om vad man kan göra för 
att skapa ett bra kulturklimat i 
Lund. 

Tant Fina 

Om människan ska lyckas 
stoppa miljöförstörelsen måste 
inriktningen på materiell kon
sumtion dämpas. I stället mås
te Homo Judens (den lekande 
människan) ta över: Idrott och 
kultur är lek, och dessutom 
förmodligen även nyttig ur di
verser aspekter. 

-------------- --------·. 

Om vi här koncentrerar oss 
på kultur kan det konstateras 
att det finns för lite av lokal, 
aktiverande kultur i Lund. 
Särskilt på fredags- och lör
dagskvällar tar krogar och dy
ra dansställen över, vilka näs
tan enbart riktar sig till köp
starka 20- och 30-åringar. Re
sultatet blir då att äldre stan
nar hemma och att utestängda 
tonåringar ställer till bråk i 
innerstan. 

Men för att komma till sa
kens kärna. Ännu bättre än år
liga kulturnätter vore det med 

Leve vpk! 

Valets segrare är på många sätt 
vpk. Från att ha varit utdömt 
och utfryst lyckades vi med råge 
klara fyraprocentSpärren i riks· 
dagsvalet. Vpk har bra valkam
panjer. Arets kampanj ~ar kan· 
ske inte den bästa men 1 alla fall 
betydligt bättre än _miljöpart!ets. 
Vilket parti kan v1sa upp sa le
vande centrala affischer? På det 
lokala planet gjordes handmåla
de affischer, blåsorkestern spela· 
de på gator och torg, flygblad 
skrevs och delades ut. Jämfört 
med vpk hade mp en vissen 

kampanj. De centrala affischer
na var tråkiga med sina odrama
tiska motiv. Lokalt kunde man 
bara med spritpenna fylla i ett 
textfält på centralt tryckta mal· 
!ar. Ett nytt grepp var kanske 
reklamsnutten på bio. 

Valutgången i Lund försatte 
de tre stora borgerliga partierna 
i minoritet, men även vpk och 
sap gick tillbaka. Att då tala om 
"en ny socialistisk majoritet" 
med tillägget "att skillnaden 
mellan mp och vplt inte är stö_rre 
än den som finns mellan partier
na i det borgerliga blocket" är 
för mig obegripligt. För mig är 
miljöpartiet ett ext~emists~t 
centerparti med flera 1 och for 
sig sympatiska förslag, men _ic~e 
socialistiskt. Vpk är ett soclahs· 
tiskt parti med bra politik. 

En dag skrevs det att vi tyck· 
te att mp kunde få en miljö
rådspost i kommunen . Vad nu 

Från det 
kommunala 

Tvivelaktig delegering 
Inom socialnämnden har man 
böljat flytta beslut i tunga 
ärenden från nämndsamman
trädena till arbetsutskottet. 
Ombyggnaden av Källbo t ex. 
Källbo är nu ålderdomshem 
men ska byggas om till sjuk
hem. I böljan av året beslu
tade näroden att ta upp för
handlingar med landstinget. 
Nu är ritningarna klara. De 
har fått royeker kritik från 
personalen bl a för at~ d~~
rarna till toaletterna ar for 
smala för rullstolsbundna. 
Ärendet behandlades i social
nämnden som en rapport. Det 
framgick då att det också 
finns ett annat förslag som en 
handikapporganisation har ut
arbetat. Vpk krävde då att 
båda förslagen skulle behand
Jas på ett nämndmöte så att 
hela socialnämnden kan ta 
ställning till en så viktig frå
ga som hur människor ska bo 
under lång tid framöver. Alla 
de borgerliga ledamöterna 
motsatte sig detta. Det gjorde 
även alla socialdemokrater 
utom en. Mp var inte närva
rande. Motiveringen från bor
garna och socialdemokraterna 
var att man inte hade tid . 
Man hade inte ens tid till ett 
extra sammanträde. 
Samma behandliJ1g fick bo
stadsförsöljningspr:ogrammet. 
Borgarna . och s~cialdem_okra
terna ansag sig mte ha tld att 
behandla det i nämnden. 

Ingen försäljning 
Huset på Bredgatan 28, dät 
vpks partilokal ligge~, .. sk~ 
kanske säljas, kunde v1 lasa 1 
tidningarna i somras. Det .. var 
Industri- och Hantverksfore
ningen som meddelat fastig
hetskontoret att de var intres
serade av att köpa huset. In
dustri- och Hantverksföre
ningen äger redan grann_huset, 
Magasin Wåhlin. Fastighets
chefen Rune Linder säger nu 
att fastighetskontoret inte 
tänker sälja huset. Och bor
garna lär knappas~ l_tinna få 
honom att ändra s1g mnan de 
mister sin majoritet. 

Jå! Vad jag vet har vpk längst 
och mest envetet drivit miljö
frågorna i Lunds kommun. Sa vi 
inte det före valet? 

Visst skall vi kunna stödja en 
sossekandidat före en borgerlig 
men låt oss framför allt förval
ta det förtroende som väljarna 
har gett oss. Ett förtroende som 
jag tror bygger på att vi vågat 
vara uppkäftiga mot såväl borga
re som gråsossar. 

Jönsson 



Bredgatan 28, 222 21 LUND. Tel 13 82 13. 
Postgiro 1 74 59-9. Prenumeration 100 kr per är. 
Sättning och layout: VB-red pä Kontur, Lund, tel. 12 30 54. 
Eftertryck av text tillåtes om källan anges. Bilder är upphovs
mannens egendom. Red förbehåller sig rätten att korta insänt 
material. För abeställt material ansvaras ej. 
Tryck: ABFacktryck, Lund. Ansvarig utgivare: Monica 
Bondeson. 
HAR DU F LYTT AT? Skicka in hela adressdelen med din 
gamla adress till Veckobladet, Bredg. 28, 222 21 Lund. 

NY ADRESS: ......... . 

Konstnären 
o som ger gavor 

Kulturnattens omtalade upp
hovsman till, av Ebba Lytt
kens (fp), ej godkänd affisch, 
Andrzej Ploski, hade i lördags 
nattöppet på galleri Ängeln . 
Här ställde han ut sin konst 
samtidigt som han tecknade av 
villiga besökare för 100 kr. 
Men dessa l 00 betalades ge
nast tillbaks som betalning för 
sittningen! 

I själva verket förekom inga 
transaktioner eftersom Andr
zej helt enkelt inte hade tid till 
dylika. Sammanlagt porträtte
rade han under kvällen 111 

Resultat av 
valtipset 
Tipstävlingen om utgången i 
kommunalvalet för vpk Lund 
fick följande resultat: 

l Eva Hallgren 4660 

lundabor, som på detta vis 
blev gratisägare av små konst
verk. Ploski säger sig dock inte 
vara säker på att alla teck
ningar håller hög standard. 

Förmodligen är Andrzej 
Ploski den konstnär som är 
mest förekommande i lunda
hemmen. Han har nämligen 
även vid många andra tillfällen 
skänkt bort konstverk. 

Här ovan har vi en av de III 
teckningarna från kulturnat
ten. Den föreställer Vecko
bladsredaktören Lars Borg
ström. 

2 D.avid Edgerton 4673 
3 Gunnar Olofsson 4567 

Vpk fick 4640 röster i kom
munalvalet. Bland de tippan
de förekom förslag på lägst 
3987 och högst 7836 röster. 

Första pris är en helårs-
prenumeration på denna 

Karin Blom 
Uardavägen D:85 
223 7l Lund 

Dramatiskt värre 
för v pk IF i korpens 
slutomgång 
För Vpk IF blev det ytterst 
dramatiskt i sista omgången av 
korpens fotbollsserie i div II. 
Det röda laget, som bär 
Veckobladets sponsrade tröjor 
med texten "Veckabladet -
trycket från vänster", hade 
gjort en imponerande höstsä
song med endast en förlorad 
match. Likväl var vårens resul
tat så risigt att i sista matchen 
måste Vpk slå ledarlaget för 
att inte åka ner, och detta lag 
måste i sin tur besegra Vpk för 
att säkra seriesegern. Efter en 
ganska nervig match, då man 
ibland kunde höra motstån
darna mumla "kommunistjäv
lar", lyckades V pk ta hem se
gern med 1-0. Helt välförtjänt 
för övrigt! 

Spelande lagledare Finn 
Hagberg är glad 

18 poäng blev det nu sam
manlagt och eftersom nästan 
alla lag ligger mellan 16 och 
20, hamnade Vpk mitt i tabel
len, i stället för i dess botten. 

Vpk har i år för första gån
gen även deltagit bland oldbys 
i cupen. Nästan alla i laget är 
över 35 år. Det har gått bra hit
intills i cupen. I själva verket 
är V pk ett av de två finallagen. 

Det stora höstmörkret när
mar sig. Innomhusträningen 
börjar lördag den l oktober kl 
15-17 på Lerbäcksskolan . 
Gamla och nya spelare hälsas 
härmed välkomna! 

Sportred 

u tomordentliga tidning, and
ra pris Lund sett från vänster 
1988 (vpk Lunds årsbok) och 
tredje pris miljövänligt brev
papper. Vinnarna kontaktas 
av Monica Bondeson för be
kommande av priserna. 
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De senaste årens miljödebatt har 
fokuserats på trafikpolitiken. I 
och med MLTs övertagande av hu
vudmannaskapet för pågstågstrafi
ken kommer allmänhetens demo
kratiska inflytande över trafikpo
litiken i regionen att försämras, 
och detta är mycket olyckligt. 

MLT är ju ett aktiebolag där 
insynen är starkt begränsad, 
jämfört med t ex ett kom
munalförbund. V pk har hela 
tiden krävt att länstrafiken 
inte ska drivas i bolagsform. 

ML T lär också ha planer 
på att sälja pågatåg som man 
anser överflödiga. Det skulle 
allvarligt försämra komfor
ten och bidra till att sänka 
detta så stolta slagskepp på 
den skånska myllan .. . 

tNS~GET L 
TV A RUMMARE 

nödtorftigt möblerad, pä Öster
vångsvägen, hyresledig okt-jan. 

Ring 147505 eller 135899. 

BLASORKESTERN. Sö 2.10 kl 
18.45 rep pä Kapellsalen. En del 
snack och ev avritning. 
DAMORKESTERN. Lö 1.10 hel
dagsinternat i Svalöv. Ingen rep 
SÖ 2.10. 
VPK IF. Lö 1.10 kl15-17 börjar 
inomhusfotbollen på Lerbäcksko
lan. Alla välkomna. 
AMNESTY. Må 3.10 kl 19 sto r
möte i bibliotekets hörsal. 
SV AMPJOU R. Bota n , växthuset 
lö 1.10 kl 15.30-17. 
LUNDS FÖRELÄSNINGSINSTI
TUT. T i 4.1 O kl 19. Kent Carlsson 
berättar om den svenska Antark
tisexpeditionen. Bibliotekets hör
sal. 

Kompol har möte må 3.1 O kl 
19.30 på vpk-lokalen. Diskussion 
om budgeten och partiöverlägg
ningarna. 

Detta nummer gjordes av Finn 
Hagberg och Gunnar Sandin . 

Kontaktredaktör för nästa num
mer Gunnar Sandin, tel 135699. 
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