
UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 

Utkommer fredagar 198 9 15 :e årg. Lösnummer 2 kr 

Fredagen den 10 mars 

l förra veckan slog Miljö- och Hälsoskyddsnämnden 
Lund larm om råttproblem på Lasaretts-köket. 
Vi från V pk var på sin tid motståndare till att detta kök 
överfördes till privat entreprenad. 

Låna till Polhem 
Det är av flera skäl bäst att för
verkliga Polhemskolans reste
rande utbyggnader i en etapp, 
anser vpk som bekant. Detta 
upprepades på skolstyrelsens 
senaste möte då frågan var uppe. 
En successiv utbyggnad drabbar 
flera generationer elever genom 
det stök som ofrånkomligen 
uppstår, och blir dessutom tre 
miljoner dyrare. 

. I linje med sitt tidigare ställ
rungstagande anser dock social
demokraterna att kommunen 
bara har råd med ett etappvis 
utbygge. Vpks motargument är 
att Polhem är en så viktig in
vestering att det är motiverat att 

SÖDRAN 
Fred-Sönd: 
Vi ses i9en, barn. Louis 
Malles sjalvbiografiska film 
om . sin barndom i det av 
l"!az1sterna ockuperade Frank
nke. Kl. 18.30 
Med Tidens Gång· av Wim 
Wenders . (1976) kl 21,00. 
Roadmovie om män med 
rockmusik. Fr 7 år. 
Torsd. 
Så går ett år, filmen om 
Sjöbo, Bti.K 18.30 
Fred-Lörd: 
NATIBIO på Södran kl 00,15: 
Dom kallar oss mods .. en 
chock för folkhemssvenskar 
Fr 15 år. · 

låna pengar. Men det fick man 
inte gehör för. 

Borgarna är också för en 
samlad utbyggnad, men de vill 
skära bort tusen välbehövliga 
kvadratmeter. 

Frågan om Vårfruskolans 
utbyggnad ledde till ideolgiska 
ställningstaganden. Mp, s och 
vpk vill ge utrymme för försök 
med en helt stadiefri grundskola, 
men det går förstås borgarna 
emot. Det är ju också deras 
fixering vid prov och betyg som 
gör att de fortsätter att driva den 
nästan enbart symboliska frågan 
om extraresurser till bybamen. 

SÖNDAGSMATTIN~ Barnen 
från Blåsjöfiället. A v 
Jonas Sima (19M) med bl a 
Beppe Wolgers och Monica 
Zetterlund kT 14. 

BIO 16 
Carmen Carmen Regi 
Carlos Saura.Fri entr~. Fr 11 
år. Sö 12/2 19,00: Tuna
skolans aula, ö Torn. 

KAN MAN UNDGA FÖR
INTELSE genom att accep
tera en moaern utveckli(lg? 
Det är frågan i Malmö 
stadsteaters föreställning av 
Skördetid på Lunds 
stadsteater T.131415 Fre 
Lör 19,30 Sön 1s,oo: 
Ungdom under 17 år fri entre. 

MEJERIET Fred 21.00 Pablo 
Mosas. Sönd. 17-23 
Folkmusikcafå Du spelar och 
?ansar själv! Ta med dig 
mstrumentet och kom. 

Vpk Lunds årsmöte: 
"Dieselfri innerstad" 
Vpk lund beslöt på sitt årsmöte i lördags att verka för en 
"~ieselfri innerstad" som delmål i det större projektet att få bort 
bilarna från stadskärnan. Parollen döljer en kompromiss. En 
betydande medlemsopinion vill införa trådbussar men alla 'är 
inte övertygade om just den tekniska lösningen utan vill hålla 
andra möjligheter öppna. Frågan väckte ingen större debatt. Det 
gjorde däremot tanken på att göra något slags gemensamhets
markerin.g med de lokala socialdemokraterna på första maj. 
Uppslutnmgen på mötet var 
måttlig, och det är tydligt att 
partiets "kommunalpolitiska ge
nombrott" med många och tunga 
poster riskerar att drabba annan 
partiverksamheL Det var t ex 
ont om kandidater till styrelsen. 

En insamling till Nicaragua 
gav drygt 700 kr. 

Dags för nytt försök? 
Det som utlöste förstamajdis
kussionen var en rapport om en 
enskild sondering för att kolla 
socialdemokraternas intresse av 
i första hand en gemensam, av
slutande fest på kvällen. Det på
pekades att sådana initiativ inte 
var något nytt i Lund. Redan i 
slutet av sjuttitalet försökte man 
få socialdemokraterna med på 
ett gemensamt uttalande. Det 
blev nobben då, men nu kunde 
tiden vara mogen för ett nytt 
försök , ansåg initiativtagarna. 
Dels har sarnarbetet inom den 
"nya majoriteten" i kommunal
politiken fått en god start, dels 
tycks många gamla antikom
munistiska spärrar ha släppt i 
det större partiet. Och yttringar 
av enighet brukar vara populära 
inom den stora kategorin av 
allmänna vänstersympatisörer. 

En betydande majoritet av 
deltagarna i den långa diskussio
nen förklarade sej positiv till 
symbolhandlingar i enhetsrikt
ning, men det fanns olika bud 
om vad som kunde vara lämp-

liga former. En minoritet var 
klart skeptisk. Därifrån påpeka
des att just den aktuella kom
munalpolitiska situationen gjor
de det viktigt att betona vpks 
självständighet. Någon passade i 
sammanhanget på att principiellt 
hylla flerpartisystemet. 

Lite abstrakt var diskussion
en i och med att man ännu inte 
vet något om socialdemokrater
nas planer och reaktioner. Fast 
illavarslande är, påpekades det, 
att Lunds socialdemokratiska 
kvinnor i år har avböjt samver
kan vänsterut på åttonde mars. 

Bifallna motioner! 
I den verksamhetsberättelse för 
det gångna året som behand
lades på årsmötet tog rapporten 
om valrörelsen och valarbetet 
stor plats. Flera nya grepp hade 
prövats men resultatet blev som 
bekant en fortsatt om än måttlig 
förlust av väljare. 

Vpks kommunalpolitiker 
kunde redovisa bl a sexton 
~otioner och åtta interpella
tiOner. Tre av de hittills be
handlan?e motionerna (om sop
upplysrung, slopandet av kemisk 
ogräsbekämpning, stopp för 
kontoriseringen i innerstaden) 
har l;lifallits av fidlmäktige, vil
ket är ett gott utfall. 

De enskilda rapportema från 
verksamheter och nämnder er-
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Lunds arbetarrörelse demonstrerar 1 maj? 
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SJ, företag i föränd
ring eller försämring? 
"Företag i förändring" skryter SJ 
med p§. affischerna. Man talar om 
röda blommor, som man skänker 
till resenärerna i form av röda 
avg§.ngar. Tyvärr är de röda 
blommorna ganska vissna redan 
vid utdelandet. De röda avgmg
arna är f§., och ligger p§. mer eller 
mindre omöjliga tider. 

SJ lever inte heller upp till de 
löften man gav i förväg. Man 
p§.stod att minst en avg§.ng om 
dagen skulle vara röd p§. hu
vudlinjerna. Det ftnns dock ingen 
röd avg§.ng fr§.n Lund till 
Stockholm p§. fredagarna, inte 
heller fr§.n Stockholm till Lund 
p§. söndagarna. Det "röda" dagt§.g 
som finns p§. m§.ndag till torsdag 
i bägge riktningarna är extremt 
l§.ngsamt, ca sju timmar i Mda 
riktningarna. 

Det finns ocks§. andra lustig
heter. Middagst§.get till Halmstad 
med anslutning till Göteborg och 
Oslo är röd avg§.ng fr§.n Tecko-

matorp, men inte fr§.n nä.gon an
nan station. 

Det tidigare l§.gprissystemet 
var i och för sig inte perfekt, men 
det var ganska lättbegripligt, och 
har nu ersatts av ett komplicerat 
och ologiskt system. Prishöj
ningarna p§. sv arta avg§.ngar 
romdag - torsdag och lördag är 
över 50%! SJ är ute efter att öka 
sina intäkter, men riskerar att f§. 
mindre antal resenärer. Detta 
sker när regeringen talar vackra 
ord om bilismens skade
verkningar, samtidigt som man 
bygger motorvägar och ti!l§.ter SJ 
att minska p§. tä.gtraftken. De 

kortsiktiga lönsamhetskraven Ur 
än en g§.ng g§. före miljökraven. 
Stolta utredningar om miljön i 
västra Sk§.ne hjälper inte, det är 
handling som krävs. 

En lämplig handling är att 
satsa p§. järnvägen. Här i Lunda
trakten kan man ju börja med att 
öppna järnvägen Malmö- Tome
lilla igen, och att ordna sph
bunden trafik till Dalby. Om det 
ska ske via den gamla banan till 
Staffanstorp eller via snabbsph
väg direkt till Dalby kan ju alltid 
diskutera vidare. Men n§.got 
m§.ste hända snabbt! 

V pk Lund, styrelsen 

Motståndaren är välorganiserad 
V ad händer i den nya majorite
tens Lund? Tja, det är inte lätt 
att veta, än nh oss bara vaga 
och motsägelsefulla rapporter. 
Det finns kommunala förvalt
ningar där de anställda samlade 
till stormöte betygat de nya 
nämndordförandena sin lättnad 
över att äntligen f§. bli av med 
de dumma och ointresserade 
borgarna, och det finns andra 
där man varit mer avvaktande. 
Ute bland folk hör man väl inte 
s§. mycket, men nog dominerar 
förhoppningar om att det ska bli 
Mde bättre och roligare i Lund. 
Att d<!t kommer att kosta mer p§. 
skattsedeln tror jag nog alla är 
klara över, man kan inte trolla 
med knäna hur som helst. Ska 
man reparera förfallna skolor 
och ge lärare och elever rimliga 
arbetsmiljöer kostar det faktiskt 
pengar, det är därför borgama 
inte har gjort det. 

Annat på Ollens tid 
Aprop§. kommunalskatten är det 

omöjligt att Uta bli att nämna 
Malmö. Där startade borgama 
med sydsvenskan i täten en stor 
kampanj mot Yngvessons svek 
med kommunalskatten: han hade 
ju i och för sig sagt att det skulle 
bli höjning, men inte s§. mycket 
som 1:75. 

Nu har samma Sydsvenskan 
själv kommit med den fantas 
tiska uppgiften att under bor
garnas sista h vid makten i 
Malmö gick utgifterna över 
budget med s§. d§.ligt resultat att 
det motsvarade en skattehöjning 
om 2:40 ! Luften gick snabbt ur 
den inledda kampanjen. Det är 
möjligt att det var roligare i 
Savoys bar p§. Ollens tid och att 
Malmöflickorna liksom var 
mjällare i köttet d§. - s§. vitt jag 
försth Mller det p§. att växa 
fram en mytbildning av denna 
karaktär - men tydligen var det 
oklart hur notan skulle betalas. 

Från kampanjerna 
Kampanjer saknas inte i Lund 
heller. Närmast är det köpmän
nen med släkt, vänner och be
kanta som försöker simulera en 

folkstorm om Klostergatan, Bil
fria veckan och hithörande äm
nen. Jag tror det är f§. som blir 
lurade. Poängen med Klos 
tergatan är att där inte kommer 
att köra privatbilar, det kommer 
att bli en faktisk trafikminskning 
som kommer att göra gatan mer 
attraktiv. OK, en g§.ng i minuten 
kommer det en buss och stinker 
diesel, det är trlligt, men det fh 
vi väl dras med tills alla är klara 
över att det finns praktiska, 
konkreta alternativ i form av 
tr§.dbussar. Den enda grupp som 

har n§.got att förlora p§. den 
bilfria Klostergatan är utan 
tvivel professorskorna - ja ni 
vet oxfilen p§. Ljunggrens-och 
förmodligen är det de som skri
ver alla insändarna under signa
turen "Mats Helmfrid". 

Facklig dekadans 
Vad gäller bilfria veckan blir 

man lite mer nedstämd. Han
delsföreningens folk försöker där 
skrämma lundaborna genom att 
tala om hur m§.nga hundra de 
ska permittera. Man kunde möj 
ligen tro att de handelsanställdas 
fackliga organisationer skulle bli 
förbannade och ge uttryck för 
det. Tvärtom, som om det var 
ett annat §.!hundrade sth de där 
med mössan i hand och bockar 
för arbetsgivarna. Det finns i 
dag i stora grupper i det svenska 
samhället en tvekan om vad 
facket egentligen sth för och 
vad man ska ha det till . Här 
visar man sig fr§.n sina sämsta 
sidor: de handelsanställda för
modas ha som enda intresse att 
backa upp köpmännens förleg
ade ideal om att kunna köra bil 
inne i stan. Tanken att ocks§. 
handelsanställda har intresse av 
frisk luft och hygglig miljö 
utanför butiksdörrama är tydli
gen främmande för Handels avd 
l. 

Stöd Gerdahallen! 
En kampanj ytterligare att 

kommentera, slutligen, den mot 
Gerdahallen. L§.t mig säga 
följande: I Gerdahallen bedrivs 
under ledning av Kerstin och 

På Gerdahallen 

Bertil Andersen en fantastisk 
verksamhet med enorm utdel
ning i folkhälsa, välbefinnande, 
kroppslig njutning, ja vad ni 
vill. Det är motionsgymnastik de 
sysslar med och om man ska 
nämna n§.gra människor framför 
andra som inspiratörer för s§.dan 
verksamhet är det just 
Andersens med sin ihärdighet 
sen början på 60-talet. I Gerda
hellen görs 5-10,000 gympapass 
i veckan, förmodligen med en 
majoritet av studenter men den 
är nog knapp. Det är människor 
av alla sorter som kommer dit, 
det är nämligen också billigt, 
särskilt om man jämför med de 
kommersiella instituten. Det 
skulle vara mycket att säga om 
detta, tex om att kommunen på 
något sätt borde stödja 

verksamheten så att den nådde 
ändå fler grupper, men det får 
anstå för tillfället. 

OK, Gerdahallen behöva utö
kas: för specialgymnastik för 
ryggonda m.fl. kategorier, med 
lokaler för viss forskning/ ut
bildning, med rymligare om
klädningsrum, med lokaler för 
studenthälsan etc. Pengama har 
fixats, åtminstone ett grundbe-

lopp och en första tanke var att 
bygga ut på planen framför, åt 
Ekologicumhållet. Det var 
många emot, och för all del, 
björkarna och den gamla kullen 
över skyddsrummet har sin 
charm. I stället anvisades nu 
området inåt kvarteret, där det är 
gräs och parkeringsplats nu. 

En bra lösning, tycker man, 
men nu har motstmdama orga
niserat sig. Motionärerna stör 
Professorsstadens milda lugn 
anses det. Det hade varit trevligt 
att helt kunna avfärda detta 
argument, men dessvärre finns 
det motionärer som har den då
liga smaken att åka bil till Ger
dahallen. Det fh bli en viktig 
uppgift för Gerdahallens styrelse 
att minska den gruppen och lite 
stöd ska väl kunna gå att ge 
genom lämpliga parkerings
razzior. Men när det är sagt 
återstår det viktigaste: Ger
dahallen är en oerhörd tillg§.ng 
för Lund och det finns all anled
ning om att slå v akt kring den. 
Det finns ingen motsättning 
mellan Gerdahallen och verk
samhet i stadsdelarna: kan man 
öka intresset här ger det effekter 
ute i de små gymnastiksalarna, 
då fh man både lärare och del
tagare. Därför: låt Gerdahallen 
bygga ut. Den lokala opinionen 
på Gerda-, Finn- och Helgona
vägen uppmanas att ta de 
cyklande och gående motionär
erna i trakten som ett positivt 
inslag i en övrigt trllig borgerlig 
miljö och vad gäller biltrafiken, 
delta i kampen för en bilfri stad. 

Lucifer 



Bollada på 
Klostergården 
Enligt samstämmiga rykten 
kommer det i framtiden bli brist 
på arbetare och tjänstemän i 
l~det s.verige. Förmodligen 
bhr det OJämnt fördelat på olika 
yrken, men dock tycks den all
männa trenden vara tydbar. 

Därför talar något för att 
man låter penningflödet, ex
empelvis skattemedel, strömma 
mot investerings-kapitalsidan 
snarare än att utöka antalet 
tjänster. Således inhandla 
moderna maskiner, böcker, 
möbler och bygga mer skolor, 
konstmuseer, idrottshallar, 
snabbspårvägar osv. 
Nedan följer en uppräkning på 
vad som diskuteras i vpk:s 
kommunalpolitiska grupp just 
nu vad det gäller olika klubbars 
önskemål: 

ATL 
Först planer på en stor tennis
hall med plats även för fotboll, 
konferenser mm, med placering 
på norr. Därefter planer på en 
stor tennishall med viss del 
även för skolan på Vipeholm. 
(6-8 tennisbanor varav två med 
vanligt golv för skolan och ev. 
andra innesporter än tennis). 
LBK 
Bollada på Klostergården (ca 5 
Mkr), samt fler fotbollsplaner, 
två med konstgräs( ca 2 Mkr). 
EOS 
Stor anläggning på Stenkros
sen. Två basketplaner, kan 
också användas för ett par 
skolgymnastiksalar eller 
handbollsplan med ungefär 300 
personer på teleskopläktare . 
Mycket kringutrymmen för 
klubblokaler o dyl. Byggs med 
ränte- och amorteringsfritt lån 
om ca 12,5 Mkr. 
LUGI 
Vill ha mer innomhuslokaler, t 
ex i samband med Vipeholm. 
Vill an kommunen bygger. 
Genarps IF 
Enkel bollada i Genarp. 
LSK 
Ledare inom klubben har varit 
aktiva för an få lokaler för fot
boll på norr, ev. tillsammans 
med ATL ovan. 
LCR 
I samband med en viss 
nödvändig förbättring av rid
huset vill de fördubbla anläg-
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bjuder ofta intressant läsning. 
Eva Hallgren, vpk-representant i 
kommunens besvärsnämnd, 
skriver t ex: "Till sist en person
lig reflexion från det gångna 
årets sammanträden: jag ·skulle 
aldrig våga överklaga en till
sättning, om jag så ansåg mig 
vara tusen gånger mer meri-

gningen (ca 3 Mkr). 
Ftn 
Efter förslag från (s) skall frå
gan om en ny ishall utredas ( ca 
13 Mkr ??) Frågan om pu
blikhall kanske delvis löses 
med att rusta upp nuvarande, 
den blir då för liten för stora 
arrangemang, men klarar av de 
flesta av de vi har idag. Viss 
upprustning måste till då man 
naturligtvis inte vill riva den. 
Skolan 
Behöver akut lokaler till Vipe
holm. Behöver också lokaler 
till Spyken, men detta håller på 
att lösas l.!llsarnmans med EU:S. 
Idag följer man regeln 
högstadieskola - stor hall, 
mellans ladieskola - liten 
gymnastiksal. Den nya stadie
uppdelningen kan medföra flera 
stora hallar, t ex på Linero. 

Förutom detta anser jag att det 
behövs en upprustning av 
Idro ttshallen och Högevalls
badet. 

Vad blev då kommunal
politiska gruppens vägledande 
åsikt? Jo att EOS hallen är en 
dålig affär för kommunen, men 
som nog inte går att stoppa. 
(Hur gick det egentligen till kan 
man undra).Att en ganska stor, 
flexibel hall, som i framtiden 
kan fp teleskopläktare, bör 
byggas i kommunens regi vid 

Solhällan (utan att kolinitomter 
försvinner) för att täcka bl a 
Vipeholmsskolans behov. Gen
arp bör få sin billiga bollada. I 
övrigt ftnns en massa frågetec
ken, som ev. i vissa fall kan 
rätas ut. 

FH 

terad. För då blir man nagel
faren och granskad in i minsta 
detalj - alla ens fel och brister 
ventileras och sätts på pränt. 
Och vem har väl inte varit sur 
och grinig på jobbet någon 
gång, och bett chefen ta närmsta 
vägen ner från åttonde vå
ningen?" 

"Akta er för om de erbjuder 
sig att asfaltera era uppfarter!", 

K vinnor trötta I?. å 
manliga redaktörer 

En diskussionsklubb för 
kvinnliga skribenter och fotog
rafer har bildats i Lund. 
Huvudsyftet är att synliggöra 
kvinnan i journalistiken och att 
diskutera sin egen roll som 
kvinnlig skribent eller fotograf. 
En studiecirkel har bildats, men 

även öppna möten för en större 
allmänhet är planerade. 
Föreläsare och diskussionsle
dare ska inbjudas att tala om 
bild, språk och förhållningssätt 
utifrån en könsperspektiv. 

Likande organsiationer har 
nyligen bildats i Stockholm och 
Göteborg. Kontaktperson i 
Lund: Cajsa Carren 046 - 11 30 
22 (arb). 

/ j 

Spel var femte dag 
Under 1988 hade Lunds Kom
munistiska Blåsorkester offent
liga spelningar under 36 dagar. 
Eftersom man hade ungefär lika 
många repdagar betyder det att 
orkestern spelade i snitt var 
femte dag. Inte illa av en 
amatörensemble l 

Tillfogas ska då att de offent
liga spelningarna var starkt 
koncentrerade till valrörelsen, 
och att den självständiga en
sembeln "Harmas Fläkt", f d 
Damorkestern, stod för några av 
framträdandena. 

För att möjliggöra detta om
fattande program hade man 
engagerat över femti blåsare och 
trummare. Ungefår halva antalet 
kan räknas till den fasta kärnan. 

Siffrorna framkom i söndags 
när orkestern avhöll sitt års
möte. Till ny styrelse valdes 
Eric Clark (horn), Elisabeth 
Iregren (trumpet) och Gunnar 
Sandin (tuba). Dessutom för
nyades programgruppen. 

Flera konkreta projekt står på 
dagordningen och kommer att i 
annat sammanhang presenteras 
här i VB. För att möjliggöra 
dem och en fortsatt utveckling 
av verksamheten kommer or
kestern att aktivt rekrytera nya 
deltagare. 

uppmanar Peter Siesjö och Finn 
Hagberg från gatu- och tra
fiknämnden, med anledning av 
en uppmärksammad sidosyssla 
hos gatukontorets personal. 
Tarcisio Bommarco och Lena 
Lundgren från kommundels
nämnden på Norr rapporterar 
sorgset att det tar två månader 
att få en glödlampa utbytt. 

Gr 

Från det 
kommunala 

Bilfria veckan 
Det finns många synpunkter på 
hur trafikproblemen i Lunds 
stadskärna ska lösas. Handels
föreningen, Lunds fot- och 
cykelfolk, Barn i innerstad m fl 
organisationer har redan hört av 
sig i debatten. Säkert finns det 
fler som har synpunkter. 

Kommunen borde kunna er
bjuda hjälp att göra snygga ut
ställningar av alla förslag. Dessa 
kunde presenteras sida vid sida i 
Stadshallen. 

Det här är en av ideerna till 
aktiviteter under bilfria veckan. 

Sysavskriver brev 
"Reaktionen inom företaget är 
helt naturligt mycket stark mot 
smutskastningen från miljögrup
pens sida och också mot den 
okritiska hållning till gruppens 
uttalanden, som i detta fall 
visats av tidningen Arbetet. Det 
måste vara en belastning för 
seriöst arbetande rniljöorganisa
uoner att den här typen av 
osaklig opinonsbildning tilläm
pas från vissa håll." 

Så skriver Sysav i ett brev till 
ledamöter i kommunstyrelsen 
och andra styrelser och nämnder 
i Lund. Brevet har skickats ut 
tillsammans med kommunala 
handlingar. 

-Det är Larry [Andow], 
svarade kommunstyrelsens ord
förande på en fråga om hur det 
kunde komma sig att Lunds 
kommun distribuerar Sysavs 
debattinlägg. Han tyckte inte att 
det var särskilt konstigt, men 
lovade att Lunds Miljögrupp 
skulle få möjlighet att bemöta 
påhoppet i ett annat kommunalt 
utskick. 

Något svar på frågan om var
för Sysav inte bemöter tidnings
artiklar i tidningen gavs inte. 

Miljögruppens "osaklighet" 
består i att de vill öka käll
sortering och återvinning av 
sopor. De vill att Sysavs sop
förbränning ska upphöra. De 
anser att Sysav är ett hinder för 
källsortering - det är inte någon 
märklig åsikt för det vanligaste 
argumentet mot ökad källsorte
ring är att Sysav tar hand om 
soporna. 

Nya i miljönämnder 
En forskningsresa till Kanada 
ändrar vplcs representation i två 
miljönämnder. Jan-Eric Mattss
on går upp som ordinarie i 
miljö- och hälsoskyddsnämnden 
efter Karin Svensson Smith, 
medan Kristina Zitko blir ny 
suppleant. Ny suppleant i miljö
och hälsoskyddsnämnden efter 
Henrik Smith blir Mikael 
Svensson, tidigare bl a ord
örande för Skånes fåltbiologer. 
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STADSBIBLIOTEKET 
barnboksförfattarinnan M o
nica Zak berättar om sitt 
författarskap fre kl 19 i 
Gröna Rummet. S i g r i d 
Combuchen berättar om 
Byron sönd kl.15.00. Onsd kl 
19.00 "mikrokosmos och 
makrokosmos", doc. Gösta 
Gustafsson. Torsd 16/2 kl 
19.00 Kaos - något om en ny 
teori inom naturvetenskapen. 
lektor Gunnar Ohlen. 

TEATER FÖR BARN i 
stadsbibliotekets hörsal sönd 
kl 14 och 16. Månteatern 
spelar "Mor Annas söner" -
De letar efter en melodi, om 
de inte finner den kommer all 
musik i världen att försvinna! 
För 6-9:åringar. 

STADSHALLEN sönd 19,30. 
Symfonikonsert med Endre 
Wolf och Lunds stadsorkester. 

KUL TUREN Utställningen 
Arbetare i Lund för 100 
år sedan visas alla dagar 
12-16. Sönd 12-15: lsse 
Israelsson visar hur man ~ör 
leksaker från förhistonsk 
tid., kl 13.00 Gösta Petersen 
s1unger medeltida sånger och 
v1sar instrument, kf 14 : 
~rKeo1og1s1<a utställnmgen 
v1sas . 

"KYRKAN OCH MAKTEN" 
Jonas Jonsson, biskop, sönd 
kl 19 i domkyrkans krypta. 
Rekommenderas med tvekan. 

FILOsOFICIRKEL 
Tisd 19.30 Carolinasalen, 
Kungshuset: "Föreställningar 
och ideal i faraonernas 
Egypten", Gertie Englund. 

SMALANDs lörd matser
vering med pub 20-01. 
skrivarcirkel månd kl 19. 
Informationsmöte med inter
nationella utskottet tis kl 19. 
Stödpub för humanistiska 
institutionerna på universitet 
med föredrag, teater, film 
och rock torsd kl 15-framåt 
natten. På scenen Self Made 
Man. Medlemskort fodras 
efter kl 21. 

UTOMBYS: Bio Spegeln S:a 
Förstadsg 38. Sönd. 17.00 l 
Bergmans "Smultronstället" 
Fessbinder-pjäsen "Sopor
na, Staden och Döden" av 
Folkteatern och Proteus spel
as på Folkteatern onsd - lörd. 
19,30. t o m 8 april. 
Boris· Gudonov ryskt ope
ra!lästspel på det Kongliga i 
Kapenhamn lörd 1112 ( samt 
25/2). Kan intressera åt
minstone Blåsorkestern, som 
spelat musik ur operan Boris 
Gudanov i det s.k ryska köret. 

Obs teckningen pd Peter Larsson är 
inte hämJad ur SÄPOs bildarkiv, utan 
är tecknat av GB. 

Konstigt beslut 
I förra veckan höll Lunds kultur
stödsnämnd sanunanträde. En av 
de frågor som togs upp var ett 
förslag frän nämndens ordfö
rande, Rabert Berg (vpk) om an 
Lunds kommun, i samband med 
sin 1000-ärsjubileum, skulle för
söka förmå Skänes Konstförening 
att förlägga sin ärliga höstutställ
ning till Lund. 

Tyvärr blev detta goda förslag 
nedröstat i nämnden. Det som 
mest förundrat mig är att Skänes 
Konstförenings intendent, Peter 
Larsson, röstade emot detta med 
tanke på vilket besvär han haft 
sista tiden att komma överens 
med Malmö Konsthalls chef när 
det gäller placeringen av denna 
höstutställning. Jag tycker att det 
här hade varit ett tillfälle att ge 
denne chef en knäpp på näsan 
genom att förlägga utställningen 
till Lund. Samtidigt skulle de 
varit ett tillfälle att prova ut om 
man skulle kunna tänka sig att 
låta höstutställningen ambulera i 
Skäne mellan de större platserna. 

Göte Bergström 
medlem av Skänes Konstförening 

STAND UP COMEDIAN 
Anders Malmberg framträder 
på Ca fe Balzac fred kl 21. 
Kirras Kammarrock spelar på 
Balzac lörd kJ 21 .30. 

UMGÄNGESRÄTT diskute
ras i stadsbibliotekets hörsal 
lörd kl 12. Umgängesrätts
föreningen håller nordiskt se
minarium. 

FRÅN NICARAGUA, Hon
duras och El Salvador be
rättar nyss hemkommen Mar
gareta Nordh på vpk-lokalen 
onsd kl 19.30. Vpk:s 
internationella utskott ar
rangör. OBS dagen är ändrad! 

PELIKANEN, Lilla Teaterns 
Strindbergpjäs, spelas inte 
detta veckoslut. 

Minst men först! 
Läste i eminenta Veckobladet ( 
nr3 febr) om "Alltför vänligt om 
Jan Mårtensson". Ni skriver att 
Arbetet var först med nyheten om 
att hyran för Vipeholm blir ett 
antal miljoner kronor dyra:re. Det 
är fel. Skänska Dagbladet var 
först med nyheten den 18/1. 
Arbetet gjorde en write på vår 
artikel. Vi är den minsta tid
ningen i Lund, med ganska små 
resurser jämfört med Arbetet och 
Sydis. Det är ju synd att ni på 
Veckobladet inte läser Skänskan 
lite oftare. Vi är, trots vår liten
het, ganska ofta först med ny
heter i stan. Men, som sagt, bara 
som en liten rättelse. SkD hade 
nyheten om hyran på Vipan 
dagen före Arbetet och tio dagar 
före Sydis. 

Hälsningar, 
Stefan Olofson, 

Skänska Dagbladet 

VBs kommentar: 
I huvudsak har Stefan Olofson rätt: 
SkD var först med nyheten om Vi
peholmsskolan. I småsak har han dock 
fel: Det var inte VB som påstod att 
Arbetet var först. Det var en insändare 
som kommenterade en artikel i nr 
2/89. VB-red. ändrar inte \ insändare 
även om där finns sakfel! Måhända får 
vi redigera VB tydligare, sA att det 
framgli r vad som är insänt material och 
vad som är eget. F.ö. läser vi 
SkAnskan oftare och med nöje. 

Red. 

Trådbussar i innerstan 
Gunnar Belins intressanta förslag 
har jag upptäckt först genom hans 
förtydligande i VB 3 febr. Här är 
ett kompletteringsförslag, som 
borde göra genomförandet både 
billigare och snabbare: 

På en så kort sträcka ska det 
väl gå bra med batteridrivna 
elbussar? Givetvis ska acku
mulatorerna kunna lätt och 
smidigt bytas t ex vid ena änd
stationen. De kan laddas på billig 
natt-taxa - ett litet bidrag till 
kapandet av belastningstoppar. 

Förslaget om en särskild 
busslinje i innerstan möter na
turligtvis invändningen att det 
blir besvärligt att byta buss . 

POSTTIDNING 

Alltså måste detta göras så be
kvämt som möjligt, Förutom 
pålitliga tider och minimum av 
väntan är det mycket viktigt för 
bekvämligheten att utjämna 
höjdskillnaden mellan buss och 
plattform. Ja, just plattform: Att 
helt eliminera trappsteg som t ex 
i Stockholms tunnelbana blir väl 
svårt, men åtminstone ska 
plattformen stämrna med första 
trappsteget i bussen. Och den ska 
vara vindskyddad och snöfri, 
helst med "golvvärme", så att det 
blir beha~:li~:t att vänta på bussen. 
Det ni! 

Sädant kostar väl en del, men 
kollektivresandet måste göras så 
attraktivt, att man tycker om att 
åka buss. 

Gör elbussen till ett heltige
nom bekvämt fortskaffnings
medel, då blir den verkligen 
populär, och så kommer sedan 
både krav på och pengar till 
samma revolution beträffande 

Ingemar Hast 

HANNAS FLÄKT. Sö 12.2 kl17.30 rep 
på Palaestra. Se även om teater 
uncjer Blåsorkestern. 
BLASORKESTERN. Lö 11.2 kl 9-15 
extra rep på Kapellsalen av i första 
hand KaQel men även annat (Stare). 
Mackor tillhandahålles till självkost
nad. Sö 12.2 kl 18.45 (prick!) rep, 
återigen Kagel (Sundqvist). Lö 4.3 ser 
vi tillsammans Fassbinderpjäsen 
"Staden, soporna och döden" på 
Folkteatern i Malmö med rundvisning 
och fördiskussion. Louise säljer bil
jener (65 kr) den 11-12.2. Kan du inte 
komma då ring 040-115611 . 
VPK IF. Lö 11 .2 kl15-17 träning på 
Lerbäckskolan. 

Kompol träffas på vpk-lokalen må 
13.2 kl 19. Kritik och självkritik. 

~ECKOBLADET l 
Detta nummer !lj·ordes av Lars Borg
ström, Rune L1 je kvist och Gunnar 
Sandin. 

Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar Sandin, tel135899. 

Hemma
Rectangle


