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UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND l 
Utkommer fredagar 19 8 9 15 :e år g. 

Fredagen den 13 januari 

i Lund 
I detta nummer inleder vi 
Veckobladets nya kalendarium 
över arrangemang i Lund -
mestadels av vänster-karaktär. 
Interna möten återfinns som 
vanligt i mötesspalten på 
sista sidan. 

ROCK l HÖRSALEN. Musik 
är bibliotekens speciella tema 
under januari, Rockbanden 
Ladyblrds, Moster Helmer, 
och Programmed Dreams 
spelar i stadsbibliotekets 
hörsal fredag 13/1 kl 19. 

FOLKMUSIK av Assar och 
Staffan Bengtsson i stadsbib
liotekets gröna rum lördag kl 
14. 

BEATLEs Staffan Olander, 
en gång 1 O 000-
kronorsvinnare i TV numera 
bankdirektör i Lund talar i 
stadsbibliotekets gröna rum 
söndag kl15, 

FASSBINDER Veckans 
teaterhändelse är premiären 
fredag 13/1 på Rainer 
Fassbinders "Soporna, 
staden och döden" 
dessvärre på Folkteatern i 
Malmö. Men pågatågen 
stannar i närheten. Pjäsen är 
en samproduktion med 
Proteus i Lund. Kapellmästare 
är Blåso-rkesterns Maria 
Sundquist. 
Pjäsen som handlar om 
"människors oförmåga till 
kärlek och samtidiga langtan 
efter den" beskyndes vara 
antisemitisk inför premiären i 
Frankfurt och stoppades. 
Mosaiska församlmgen i 
Malmö har haft såväl 
invändningar som 
diskussioner med 
teatergruppen. 

J A Z Z F l L M med B l x 
Belderbacke i 
stadsbibliotekets hörsal 
onsdag kl 18.30. 

F orts pil sista sid 

Lunds socialdemokrater är en radikal ö i en konservativ socialdemokr~tisk 
region menar Claes Göran Jönsson. Fan tro't. Jönsson som part1ets 
balanskonstnär är en kanske väl så riktig bild. BILD: ANDRZEJ PLOSKI. 

Lindansaren 
Intervjuer med kommunalpolitiker är Inte ovanligt så här i 
årsskiftestider. Claes Göran Jönsson (s), kommunstyrelsens nye 
ordförande, har redan ställt upp för malmötidningarnas 
lundasldor. Men i VBs intervju, den 4 januari, gällde inte 
perspektivet ett år utan l första hand tre och egentligen mer: 
Hur ska politiken bedrivas för att de tre åren Inte ska bli en 
parentes i den lokala borgerliga hegemonin? 

- Klart är ju att vänstern inte 
har någon "naturlig" väljarbas 
längre i Lund, säger C!aes 
Göran Jönsson. För tretti år sen 
var Lund ännu en industristad 
och i kommunalvalet 1962 fick 
socialdemokraterna en absolut 
majoritet av rösterna, om än inte 
av mandaten. 

Sen har vi haft universitetets 
väldiga expansion och allt .som 
hör ihop med det. Ingen svensk 
högskola är så stor i förhållande 
till sin värdkommun. Nu på 
åttitalet har den utvecklingen 
fått sitt fulla genomslag. 

forts ptl sid 2 

Lösnummer 2 kr 

VB 1989 
Välkomna till ett nytt år med 
Veckobladet! 

Vi fortsätter alltså. Visst ha
de vi problem i höstas med bl a 
vakanser i redaktionen, och inte 
har vi löst alla. Men vi tycker 
att VB behövs, inte minst pga 
av den nya kommunalpolitiska 
majoriteten där vpk finns med 
på ett hörn. Så räkna med oss 
de närmaste tre åren. 

Volontärer har tillkommit el
ler reaktiverats, och fler fasta 
medarbetare kan vara på gång. 
Rune Liljekvist, ombudsman i 
vpk Lund, har blivit redak
tionssekreterare. Denna nya be
fattning tror vi kommer att ge 
större stadga åt arbetet, sam
tidigt som redaktörernas arbete 
underlättas. 

Rune Liljekvist blir också ny 
distributör efter Stig Nilsson 
(nu heltid på landstinget), som 
vi tackar för en utmärkt insats, 
som VB-distributör. 

Vi byter även redaktionslokal 
och redigeringsteknile VB görs 
nu på Lunds Tidskriftsverkstad, 
som t v är belägen på Revinge
gatan 15 A. Vi använder deras 
kvalificerade desktoputrustning 
(det är lika bra att vänja sej vid 
det låneordet, det finns ingen 
bra "svensk" motsvarighet) . 
Dvs, innan vi har blivit inkörda 
på det nya blir det väl ett slags 
blandteknik. Systemet är Mac
intoshbaserat vilket innebär att 
vi välkomnar manus levererade 
på sådana disketter. 

Vi tackar Kontur som var 
våra förra redaktionsvärdar. 
Med vemod lämnar vi i princip 
Campasertekniken som har be
tjänat oss väl i elv a år. 

V ärt nya telefonnummer på 
onsdagskvällarna är 115159 
(vilket vi inte hann få med i 
rödtrycket). T v gäller att ma
nus bör lämnas till vpk
expeditionen onsdag kl 17. Det 
är dock bra om man förvarnar 
Rune (te! 138213, 115069) eller 
kontaktredaktören om längre 
bidrag som är på gång. 

Får vi samma andel stöd
prenumP.ranter som tidigare är 
VBs ekonomi faktiskt god. 
Prognosen säger att vi inte 
behöver höja priset under val
perioden. 

Av läsarna hoppas vi att ni 
hjälper till att sprida och pro
pagera för VB. Den har fort
farande färre läsare än den 
förtjänar. Men framför allt vill 
vi att ni skriver! Inget mänsk
ligt är oss främmande, förutsatt 
att det handlar om Lund. 

Gr 
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Vid köttgrytorna 
Ska 1989 bli året då vpk förvan
dlades från ettrig opposition till 
makliga makthavare, placerade i 
behaglig närhet till de kommu
nala köttgrytorna? 

Rollen som en del i en rege
rande icke-majoritet kommer att 
bli svår. Risken finns att mer än 
en nämnd-ordförande/vice ord
förande kommer att finna sig 
isolerad när politiken görs upp 
över blockgränserna och för 
vandlad till ett slags tjänsteman, 
som ska fatta delegationsbeslut, 
förbereda nämndsammanträde 
och ta symboliska spadtag. 

Men Vpk får aldrig falla in i 
rollen som den ansvarsfulla för
valtaren. Vpk är inte en del av 
en majoritet. Vår uppgift måste 
v ara att skapa majorite
ter.Majoriteter, ty de kommer 
säkert att se olika ut i olika frå
gor. 

Men dessa majoriteter kom
mer för det mesta inte av sig 
själv. De kommer att krävas po
litisk rörelse för att skapa dem. 
Det krävs att vpks politik, ge
nom dess aktiva medlemmar, 
kommer att förankras i rörelser 
bland dagisföräldrar, naturskyd
dare, och andra. Det krävs också 
att vpk som politisk organisation 
kan erbjuda plats för politiskt 
engagemang även utanför de 
parlamentariska församlingarna. 

Detta kommer att kräva 
engagemang och arbete av hela 
partiet och alla medlemmar. Då 
kan 1989 bli året då vpk 
förvandlades från en ettrig men 
maktlös opposition till motorn i 
den politik som börjar förändra 
Lund. 

V pk-Lund 
Styrelsen 

Posten försämrar 
igen 
Söndag är allmänhetens stora 
brevskrivningsdag. 

Nu har posten återigen ändrat 
tiderna för sin brevlådetömning. 
Vid postkontoren vittjas lådorna 
redan klockan 13. Och sista
minuten vid stationen? Där 
måste man nu vara före 18 om 
man har ett brev som ska uppåt 
landet. Det är inte så längesen 
som det tvärtom var extra sen 
tömning på söndagarna. 

Att vi har fått de blå lokal
postlådorna är visserligen en god 
sak. Men det uppväger inte den 
klåfingriga ändringen av tömn
ingstiderna. Det kan inte röra sej 
om många tior i besparing för 
postens del, men så mycket mer 
i förlorat anseende hos brev
skrivarna. 

Intervju med Claes Göran Jönsson: s amstyret f ö fll t 
forts fr;}n sid 1 

Det har talats mycket om 
socialdemokraternas "dåliga 
storstadsval" men det handlar 
väl om ett allmänt, om man så 
vill postindustriellt mönster, 
som har blivit synligt där. Och i 
Lund. Lund ligger så att säga 
före i den sociala och därmed 
också den politiska utveck
lingen. Mot den bakgrunden har 
socialdemokraterna i Lund kla
rat sej hyfsat under de sista tio 
åren. 

-Men det sägs ofta att den 
skJnska socialdemokratin har 
försämrat sin position gentemot 
partiet som helhet. Och det är 
vårt bestämda intryck att "rör
elsen" härnere inte är särskilt 
vital. 

- Den skånska socialdemokra
tin har nog blivit mer kon
servativ än riksgenomsnittet. 
Men inom den konservativa 
regionen har Lunds socialdemo
krati länge utgjort en radikal ö. 

Claes Göran Jönsson är född in i 
arbetarrörelsen. Hans far Folke 
har suttit i riksdagen och arbe
tade som kommunalpolitiker i 
Lund mycket med skolan. CGJ 
var med i Sagostundsrörelsen, 
dvs Unga Örnars föregångare, 
distanserade sej ett slag i 
tjugoårsåidern från organisa
tionsarbetet (""ville markera att 
jag inte automatiskt var so
cialdemokrat bara för att mina 
föräldrar var det"), men kom in 
i kommunalpolitiken sedan han 
efter studenten gått på semiariet 
och blivit folkskollärare - vilket 
är hans titel i telefonkatalogen. 

Han minns hur grannar på 
van Diirens väg som var smeder 
på nuvarande Alfa-Laval kno
tade över att kommunisterna 
hade drivit fram Metallstrejken 
1945. I Lund var vänstern utan
för socialdemokratin svag under 
hans uppväxt. 

- Framför allt har ju många 
radikala väljare kommit att 
rösta på andra partier än 
socialdemokraterna. Hur har du 
sett på den utvecklingen? 

-Jag tyckte länge att det var 
onödigt och kände väl också en 
viss bitterhet. Jag upplevde att 
det inte var några större skill
nader i radikalism mellan mej 
och de inom t ex socialde
mokratiska studentklubben som 
gick vänsterut i slutet av sexti
talet. De gjorde det lätt för sej. 
Själv valde jag att slåss för vän
sterståndpunkter inom arbetar
rörelsen. Sen kunde det kännas 
märkligt att tvingas bemöta 
vänsterkritik mot en politisk 
linje som jag själv inte delade 
men som var mitt partis majo
ritetsuppfattning. 

-Du var själv en gång med i 
den dåförtiden stora och starka 
socialdemokratiska student
klubben? 

-Ja, fast som skäligen passiv 
medlem. Jag läste universi
tetskurser bredvid så sent som 
1967, och jag var inte oberörd 
av vad man kan kalla 68 års 
stämningar, ävenom jag tidigt 
genomskådade t ex stormötes
demokratin. 

Men i grunden upplever jag 
som de flesta gamla lundabor att 
studenterna har en egen värld. 
För dem gäller särskilda regler, 
t ex om man ser till vad polisen 
tolererar. Sen kommer de till 
kommunen och ställer olika 
krav . Då tycker jag att vi ska 
begära något i utbyte. Varför 
ska vi i praktiken ha två stora 
bostadsförmedlingar i Lund, 
kommunens och AF s? Just nu är 
det aktuellt att inreda ut
sädesmagasinet. Där kanske 
själva byggnaden framtvingar 
kollektiva anordningar som 
passar just för studenter, men i 
utbyte mot kommunens med
verkan borde vi få tillgång till 
studentlägenheter på andra stäl
len i stan. 

-Bostäderna och bostads
bristen är en sån fråga där vi 
har själva har noterat för
väntningar från lundaborna på 
den nya majoriteten. Du har i 
en intervju lovat 900 bostäder 
om året. Går det? 

-Ja, men det blir kärvt. Kom
munen ligger efter med mark
försörjning och planarbete. 

-Men kan man inte också 
fördela de befintliga bostäderna 
på ett rättvisare sätt? Är ni 
beredda att använda bostadsf
ördelningslagen? 

-Målet måste vara att vi 
gnom bostadsförmedlingen ska 
fördela bostäderna rättvist. Vi är 
beredda att använda bostads
anvisningslagen så långt det går. 

-De nya bostäderna tar plats, 
och därmed är vi inne på 
frågan om Lunds utbyggnad, 
och åt vilket håll den ska ske. 

- Den svåra frågan att få po
litisk uppslutning kring är hur 
mycket Lund ska få växa. Men 
trycket är stort och vi vill ju 
kunna ge bostäder till våra barn 
... Beträffande utbyggnadsrikt
ningen finns det flera alternativ. 
Man kan i det sammanhanget 
notera det aktuella beslutet att 
Malmö ska byggas ihop med 
Burlöv. Därmed har man över
gett den tidigare principen om 
bebyggelsefria zoner mellan de 
sydvästskånska tätorterna. 

- SSK som försökte samordna 
kommunernas planer är i 
praktiken dött, sa Thomas 
Schlyter i en VB-intervju nyli
gen. Delar du den upp
fattningen? 

- SSK dog successivt under 
ett antal år, men det kan kanske 
återuppväckas. Lund är ju inte 
den enda sydvästskånska kom
munen med ny majoritet. Vi har 
haft en träff där vi ställde den 
raka rundfr~gan om SSK ska 
finnas kvar. Overvägande svaret 
var ja, och nu är jag med i en 
grupp som jobbar vidare. SSK
regionen är tätt sammanknuten 
och det finns flera frågor som 
borde lösas gemensamt: stor
marknader, trafik, golfbanor ... 
Själv tycker jag att SSK är bra 
att ha i många frågor där länet är 
för stort. Vi behöver inte göra 
officiella regionplaner för att 
syssla med meningsfull regional 
planering. 

-Bostadsfrågan är bara ett av 
de områden där vi har mött 
förväntningar om att det ska 
hända något nu. Har du också 
märkt sådana stämningar? 

- Jadå, och även på oväntat 
håll, t ex från tjänstemän i kom
munens förvaltningar. 

-Det har kanske något att 
göra med att du själv så ofta 
anklagade borgarna för pas
sivitet och allmän oförmåga. 

-Jag vill lyssna på alla som 
har ett engagemang och sen ge 
besked. Det är inte alltid säkert 
att vi kan tillgodose deras önsk
ningar, men besked har de rätt 
att få. I oktober var jag på min 
gamla arbetsplats Polhems
skolan, lyssnade på önskemålen 
och klargjorde våra möjligheter. 
Snart ska jag till Vårfruskolan i 
motsvarande ärende. 

-Men behövs det inte sym
bolhandlingar så att lunda
borna blir medvetna om det 
nya? 

-Jag var ju med och tog 
första spadtaget till nya sport
hallen vid Södra vägen redan på 
min första arbetsdag, trots att 
det faktiskt inte är klart med alla 
former kring det bygget. I det 
sammanhanget har jag klargjort 
att vi inte kommer att satsa på 
en stor J:Ublikhall som skulle 
kosta kommunen 4-5 miljoner 
om året. Det beskedet gör som
liga besvikna men det har inte 
kommit några hårda reaktioner 
än. 

Sen kommer maktställningen 
att automatiskt ge oss möjlig
heter att göra vår politik känd. 
Det märks i reportramas attityd. 



sätter ideologisk medvetenhet 
I oppositionsställning kunde 
man slita som ett djur för att 
formulera alternativ till den 
borgerliga politiken och ändå 
uppfattades de inte av allmän
heten. 

-Miljön är säkert det område 
där förväntningarna är störst, 
och trafiken är den viktigaste 
delfrågan . Då var det oro
väckande att socialdemokra
terna var splittrade och tysta i 
budgetdebatten och sa nej till 
att utreda trådbussar. Lars 
Åström (s), ny ordförande i 
gatu- och trafiknämnden, sa i 
en intervju att han hoppades på 
gasbussar, men den tekniken 
kan man räkna med tidigast 
om fem år. Vill lundaborna 
vänta så länge? 

-Trafiken är en svår fråga. 
Det finns inte tillräckligt av 
övergripande planering. Lokal, 
regional och fjärrtrafik måste 
planeras samtidigt. T ex måste 
den pågående utredningen om 
Västkustbanan också ta hänsyn 
till effekterna på lokal och re
gional tågtrafik. . 

Vad gäller bussarna står v1 
mellan en massa olika hötappar 
i form av tänkbara teknikformer. 
Dessutom bestämmer vi hittills 
inte själva över stadsbussarna, 
både länstrafiken och Linjebuss 
finns med i bilden. Men jag tyc
ker att vi ska ta över hela an
svaret. 

-Men trådbussar är en känd 
teknik som det går att komma 
igång med under valperioden. 
En positiv hållning till dem 
skulle nog vara den viktigaste 
socialdemokratiska åtgärden 
för att säkra sej ett långsiktigt 
stöd från v pk. 

-Tja, miljöpartiet säger unge
fär detsamma ... 

-Ett sätt att få resurser till nya 
och uppmärksammade sats
ningar är ju att vända sej till 
staten. Har ni i den nya led
ningen några direkta kanaler 
till kanslihuset? 

-Nog underlättar det att vi har 
ideologisk gemenskap med 
rege-ringen. Vi väckte ju social
minister Lindqvists intresse för 
den nya barnomsorgen på Norra 
Fäladen och vi hade kontakt 
med energidepartrnentet om det 
"andowska" förslaget till låg
temperatursystem på Värpinge
området. Det kan ju bli aktuellt 
med nya initiativ. 

-Därmed är vi inne på den 
allmännare frågan om Lund 
som pionjärstad. Lund har 
knappast rykte om sej att vara 

en ort där det händer något nytt 
på den kommunala sidan. Det 
har ju t ex varit svårt att få 
spännande kandidater till 
jobbet som stadsbyggnads
direktör. 

- Det finns kanske inte så 
många erfarna experter inom det 
rätt begränsade området sta~s
planering. Men nog tycker Jag 
att posten som stadsbygg
nadsdirektör i det växande Lund 
borde vara fascinerande. 

- Vi har ändå intrycket att det 
expermenterades mer i Lund 
förr. I första hand tänker man 
väl på skolan och K G Ljung
hill. 

- K G Ljunghill var en be
undransvärd idegivare och po
litikermanipulator men egent
Iigen rätt ensam. Det går nog att 
förverkliga nya ideer inom 
skolan även i dag men det får 
ske på ett mindre auktoritärt 
sätt, genom att man tar upp krav 
underifrån. 

-Du var aktiv elev i Kom
munala musikskolan som var 
en av Ljunghills bestående ska
pelser? 

-Ja Det är en institution som 
jag tycker har gått åt galet håll. 
Det är inte rektor B järmings fel 
men jag tror att det har varit 
olyckligt att det är skolstyrelsen 
och inte, som på Ljunghills tid, 
en musiknämnd som har den 
politiska ledningen över verk
samheten. Det är inte bra att så 
många blir utestängda från mu
sikutbildningen och det är 
olyckligt att man har satsat så 
mycket på det resurskrävande 
och individualiserande piano
spelet. Det är emot Ljunghills 
intentioner. Jag tycker som han 
att musik i första hand ska vara 
något som man gör tillsammans 
med andra. 

Allmänt kan det sägas att 
man måste ta politisk ställning 
även i kulturen. 

- Skolan har varit din egen 
yrkesvärld. Det är, alla reform
försök till trots, en central 
institution när det gäller att 
befästa klassamhället. Tror du 
att du som politiker kan göra 

något för att påverkar det 
förhållandet? 

- I alla händelser mindre än 
som aktiv lärare. Mina bästa år, 
hittills, hade jag på Norra 
Fäladen där vi t ex genomförde 
lyckade försök med att b~anda 
elever med olika förutsättmngar, 
och där vi försökte hålla fast vid 
de svåra fallen och inte försökte 
skyffla över dem till särlös
ningar som faktiskt ofta sak
nades. Men grundskolan har 

för-bättrats på de sista tjugo åren 
och har tappat realskoleprägeln. 
Gymnasiet är mer konservativt. 

-En förutsättning för att den 
nya kommunledningen ska bli 
något annat än en treårig 
parentes är alltså att väljarna 
märker att det har kommit 
något nytt och positivt. En 
annan är att de partier som i 
centrala frågor bildar majoritet, 
dvs s, mp och vpk, kan hålla 
sams någotsånär. Hur ser du 
avslutningsvis på de förutsätt
ningarna? 

-Viktigast är att alla partierna 
är medvetna om sin egen 
idelogi. Då vågar de ge sej in i 
kompromisser och praktiskt 
sarnarbete utan att vara rädda för 
att förlora sin själ. 

Intervjuare: SH & GS 

LÅNAHEM EN 
LUNDATIDSKRIFT 

stadsbiblioteket lockar under 
1989 med tidskrifter. Det går 
bra att låna både vanliga och 
ovanliga tidningar en vecka i 
taget. 

Från det 
kommunala 

Bostäder i Päronet 
Statens Lantbruksuniversitet, som 
äger byggnader i kv Päronet mitt 
emot Tetra Pak, ska flytta sin 
verksamhet Alnarp. Nu vill Tetra 
Pak köpa området. En del av 
byggnaderna vill man använda 
som kontor. Andra vill man riva 
och ersätta med nya kontorbygg
nader. Parkeringsplatser vill man 
också ha - många parkeringsplat
ser. 

Byggnadsnämnden har gjort 
ett förslag till ny stadsplan enligt 
Tetra Paks önskemål. vpk före
slog i kommunstyrelsen att pla
nen skulle skickas tillbaka och att 
byggnadsnämnden skulle under
söka om det går att använda hela 
området till bostäder. 

Det är olämpligt att bygga bo
städer där av miljö- och hälsos
käl, svarade man. Vad det inne
bär kunde man inte ge besked 
om. 

Planförslaget innehåller redan 
30 bostadslägenheter, så det är 
viktigt att snabbt göra något åt 
miljöproblemen. 

Golfarna bort 
från Kungsmarken 
Det är två problem med golf
banan på Kungsmarken. För det 
första utestänger golfarna andra 
lundabor från ett värdefullt 
strövområde - ett av de få man 
kan nå med cykel. För det andra 
är skötseln av golfbanan ett 
miljöproblem i sig. 

Det andra problemet är akut. 
Dräneringarna kring Glomsjön 
måste omedelbart bort annars 
förstörs ängsfloraii. Det har bl a 
länsstyrelsens naturvårdsenhet 
påpekat. Kring Glomsjön finns 
nio av golfbanans hål. 

Kommunstyrelsen vill erbjuda 
golfklubben mark för en ny golf
bana och börja förhandla om av
veckling av den på Kungsmar
ken. Inget annat parti stödde vpk
motionen som innehöll klarare 
ställningstaganden. De hade be
hövts inför de nödvändiga för
Bhandlingarna. 

Med en ny politisk majoritet 
behöver inte dessa nämligen inte 
vara utsiktslösa. Golfklubben har 
kontrakt på marken till 2004 - det 
är sant. Men golfklubben är 
också beroende av kommunen. 
Hur ska den annars kunna driva 
en golfbana efter 2004 ? Om den 
inte godtar en rimlig ersättrlings
bana redan nu finns det säkert 
andra som vill driva golfbana i 
Lund - om det överhuvud taget 
behövs någon. 
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i Lundforts 

SÖDRAN 
RitA, SuE och så BoB kl18.30 
tors-sön. 
Terassen, komedi av Ettare 
Scola kl21. 
NATIBIO på Södran fre-lör kl 
00.15: Les Ripoux, Muta ~c~ 
kör fransk fars av Claude Z1~1. 
SONDAGSMATINE: Elvt~, 
Elvis av Kay Pollak och Mana 
Gripe kl14. 

.Elvis! 
·. "!!:' . 

LUNDS MILJÖGRUPP 
diskuterar internationella 
miljöfrågor på mån-dag kl 19 i 
Svarvarestugan. 

KAMMARMUSIK på Konst
museet mån kl 19.30. Endre 
och Jennifer Wolf spelar verk 
av Bach, Bart6k, Beck och 
Brahms. 

Mot trafikens 
slaktarhundar 
För snart sextio år sen skrev 
Harry Martinson en dikt som 
han kallade "Ode tiil folkliga 
maskiner". Den handlade bl a 
om cykeln: 

Cykeln är demokratiens 
silverglänsande modell 

Cykeln är"landsvägarnas hind 
Den springer 
för livet när mot.orcykeln 
kommer som en 
slaktar hund: 
denna grymma Nero, 
träckstänkande 
skuttande, hatad av allt liv. 

Harmonidödaren skrattar rätt i 
björkhagarna 

friden är död i världen. 
Cykeln är nägot annat Cykeln 

den 
tysta smäckra maskinen. 

Sä här i början av ett nytt år, och 
en ny valperiod, kunde man 
kanske tänka sig en sämre tra
fikpolitisk programförklaring för 
Vpk Lund. Kanske borde dock 
motorcykeln kompletteras med 
bilen och den dieseldrivna bus-
sen. 

Lars-Arne Norbor g' 

VEM BEHÖVER EG? 
Paneldiskuss ion arrangerad 
av Lunds miljögrupp. l 
Spykans mattsal söndag kl 13-
18. Talare Viola Claesson 
(vpk). Björn Erik~son 
(Miljöförbundet), Egon Ntlsson 
(LO-distriktet), Grete 
Lundblad (s-ledamot i jord
bruksutskottet och Nordiska 
Rådet) och Birgit Björnvig 
(ledamot av EG-parlamentet 
för borgerliga Radikale 
Vanstre i Danmark och 
samtidigt medlem av 
Folkebevegelsen mot EF). 

Ang. herr J. Sv-nss-n 
En av härvarande Veckoblads 
mesta hofvar figurerade i sista 
numret av föregäende årgäng. 
Tänker jag naturligtvis pä f. 
riksdagsmannen J. Svensson, 
bördig frän denna landsända, 
som han, som krönikan för
täljde, för gott lämnar, trots att f 
d ideologiskt närstäende s k 
kamrater planerat annorledes för 
honom. 

Tycktes det i stället att han 
kunde, med den s k riksdags
pensionen som bas, utföra s k 
basarbete i partiets hägn. Sä 
hade i alla fall den eminente 
krönikören, redan för länge se
dan, tagit för givet, säsom lämp
ligast tillvägagängssätt dä samrna 
s k karmater ju varit, som de 
tyckt orsaken till hans 
upphöjelse i rikshufvudstaden 
med alla dess nöjen och 
frestelser. 

Vi mä dock betänka huru 
högmod ännu en gäng gätt före 
fall. J. Svensson blev, oveder
sägligen, för stor för härvarande 
organisatoriska principer om det 
stora i det riktigt lilla. Till skill
nad däremot och som ett före
dömme kan betraktas den in
nevarande riksdagsmannen som 
aldrig ästundar äran, blott gett 
efter för kamratemas tryck och 
som, sannolikt, kan strunta i att 
sträva efter att bli uppskattad och 
välkänd dä han ju ändä förväntas 
lämna sin upphöjda post sä snart 
som möjligt, i konsekvensens 
namn. 

Jakttagare 

Karin Blom 
Uardavägen D:85 
223 71 Lund 

Filmstudio för ungdom 

Bio 16 behöver en uppryckning. 
Det tycker vpk:s nya ord

förande i musik- och teater
nämnden, Anne Rothlin. 
Bio 16 har länge fört en tynande 
tillvaro: ett ganska konvent
ionellt utbud ihopa med däliga 
visningslokaler och undermäliga 
ljudanläggningar gör att det pä 
sina häll diskuterats att lägga ner 
Bio 16. 
Vpk:arna i musik- och._teatem
ämnden sneglar pä "Filmögat" i 
Malmö. Filmögat är en films
tudio för ungdomar pä Bian. 
Kanske borde Lund ocksä kunna 
ingä i den distributionsring av 
ungdomsfilmer som nu omfattar 
Malmö, Göteborg, Stockholm 
och Umeä. 
Ett problem är visningslokaler. 
Den enda som är acceptabel för 
närvarande är Svaneskolans 
aula, tycker Anne. Där sitter 
man hyfsat, duken är relativt 
stor och ljudanläggningen fung
erar. 
Kanske borde man pröva okon
ventionella grepp och försöka fä 
till ständ nägot fiffigt avtal med 
nägon av de vanliga biografem, 
funderar Anne. 
För tydlighetens skull; Bio 16 
bör inte blandas samman med 
Södran, som drivs av Folkets 
Bio. 

POSTTIDNING 

HANNAS FLÄKT (fd damorkes
tern) repar sönd -15/1 kl 17.30 på 
Palaestra. 
BLÅSORKEsTERN förs ta rep 
1989 söndag kl 18.45 i kapell
salen. 
VPK IF Träning på Lerbäcksskolan 
återupptas lörd 15-17. 

lii=.-.1 
KOMPOL har möte måndag 16/1 kl 
19. Obs tiden! Förberedelser av 
nämnder. Kompols arbetsformer. 

~l 
REDAKTION Detta VB gjordes av 
Lars Borg-ström, Rune Liljekvist, 
Per Roijer samt Gun-nar Sandin. 

KONTAKTREDAKTÖR för nästa 
VB är Gunnar Sandin som nås på 
tel13 58 99. 
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