
UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 

Utkommer fredagar 19 8 9 15 :e år g. Lösnummer 2 kr 

Fredagen den 17 februari 

17- 23 febr. 
VB:s kalendarium över kultur
arrangemang och andra 
offentliga tillställningar. Interna 
möten återfinns i mötes
spalten på sista sidan. 

SÖDRAN PÅ MEJERIET 
Fred-Sönd, 18,30: 
Så går ett år film om Sjöbo år 1988 
av Ebbe Gilbe, Gunnar KälistrOm och 
Kjell Turegård. Bt. 
Torsd 23/2, 18,30: 
Den gula jorden Kinesisk film från 
1984. Den film som ledde till ett 
nyvaknat intresse i väst för den nya 
kinesiska filmen . Regi Chen Kaige. 
Fred-Lörd: 
NATIBIO på Södran kl24.00: Cul-ile
sac av Roman Polanski från 1965. Fr 
15 år. En ständigt levande klassiker, 
thriller och svart komedi. 
SÖNDAGSMAlliNE Kl 14,00 Det 
stora barnkalaset Skrankalas för 
hela familjen. Fr 7 år. Regi Judith 
Hollander. 40 min. 

KAN MAN UNDGÅ FÖRINTELSE 
genom att acceptera en modern 
utveckling? Lunds stadsteater 
T.131415 Fre, Lör 19,30 Sön 16,00: 
Skördetid. Ungdom under 17 år fri 
entre. 

STADSBIBLIOTEKET Gröna Rummet 
Sö.19/2 kl15,00 Spele-Hans 

FLYKTINGAR l SUDAN Ragnhild Ek, 
vid Forum för kvinnliga forskares 
lunch. Fred. 11.45 - 13.00 i Forums 
bibliotek på Palaestra. Medtag 
matsäck, dryck kan köpas på Forum. 

FAKULTETsKLUBBEN Onsd. lunch
föredrag, 35:- kl12-13. Nya festsalen 
AF, 22/2: Gunnar Bolmsjö: "Robotar 
som en medel mot arbetsskador". 

C LASSICUM Sölveg. 2. Lö 11 ,15. 
Inger Ahlstedt-Yrlid: "Den klassiska 
formens övervintring i Meuse-dalen" 

KULTUREN,"ARBETARE l LUND FÖR 
100 .!.R SEDAN." Utställning. alla dagar 
12- 16. Söndag kl14.oo: "Papua Nya 
Guinea - en möte med traditionella 
stamkulturer, Intendent Karin 
Schönberg. 

FOTUTSTÅLLNING med Indisk 
grönsaksgryta på Magasin 
Wåhlin,veg. rest. Bredg. 28 ipg. ö: 
11,30-18,oo. Roy Andersen, bilder 
från Tibet, Nepal o. Indien. 

GUDS MAKTLÖSHET -om Birgitta 
T rottigs författarskap. Christina Bergil, 
forskare . Söndagskväll i kryptan kl 
19,00. 

Tankar i en sopbil 
Tidigt en morgon kör en sopbil 
som vanligt in mot centrum 
med Bengt och Uno. Den här 
morgonen sitter emellertid jag 
mitt emellan dem. Det är mörkt 
ute. Jag skall lära känna mitt 
verksamhetsområde. 

På Fiskaregatan stannar bi
len. Så här tidigt är det bra att 
törnrna sopor där. Det är nästan 
folktomt. Bengt går till vänster 
in i en hyresfastighet med en 
skramlande nyckelknippa och 
Uno till höger till en restaurang. 
Soprummet luktar inte gott. 
Kärlen har fyllts med kartonger. 
-Varför sorterar de inte bort 
pappret, tänker jag. Detta får jag 
tillfälle att tänka flera gånger 
under dagen. Upp i bilen igen 
och mot nya fulla kärl.. Ett o
vanligt lågt soprum på en gård 
får en av killama att utbrista: -
Det här soprummet har special
designats av en arkitekt, men 
man får akta sig för att inte slå 
huvudet i taket, så lågt som det 
är. 

På en gård är halva tunnan 
fylld med tidningar. Tyvärr ser 
jag flera liknande exempel. Mer 
information om pappersåter
vining och bättre belägna con
tainers tycks behövas. På ett an
nat ställe har någon städat träd
gården och fyllt tunnan med löv 
och gräs. Är det fult att 
kompostera? 

Billen rullar vidare . Ibland 
kör den halvvägs på trottoaren 
då parkerade bilar fyller större 
delen av de trånga gatorna och 
ibland pågår det gatuarbete. 
Fyllda sopkärl dras över grusade 
gårdar, nerför trappor och upp
för trappor, genom hus och ut 
på bakgårdar. Varför står alltid 
soptunnor längst bort i ett hörn 
av fastigheten medan cyklar får 
ställas strax intill huset? Varför 
får sophämtare ont i nackar och 
axlar? V an t flyttas cyklar som 
står i vägen för de rullande sop
kärlen. 

Vid tiotiden tar vi kaffepaus. 
Det är skönt att få sitta ner ett 
tag. Det varma kaffet smakar 
härligt uppe i förarhytten. För
bipasserande hälsar på Bengt 
och Uno. Ibland vevar de ner 
rutan och samtalar med dem. 
Staden har vaknatt. 
Några sopkärl till, sedan skall 
bilen tömmas. Kärl dras över 
asfalt. Vilken lättnad Detta är 
annat än kullersten och grus. 
På renhållningsverket tömms 

F orts på sid 3 

Tusse-hans 
minne lever 
Katten Tusse är numera riks
bekant. Det är ett exempel på att 
det är lättare att bli uppskattad 
efter sin död, fast kommundels
katten Tusse hade förstås många 
fans redan unde sin livstid. 
Tusse var en sådan där garnmal 
hanne som utnyttjade det civila 
samhället för mat, sömn och 
smek, men som i övrigt be
varade sin vilda natur. 

Nåja, detta ska inte handla 
om Tusse utan om politiker
reaktion och och massmedier. 
Politikerna blev nog rädda för 
att det här med en staty över 
Tusse skulle verka löjligt, men 
de uppskattade i någon mån den 
trafikpolitiska aspekten. For
mellt beslöt kommundelsnämn
dens arbetsutskott att ge mo
aliskt stöd och en viss hand
räckning. Våra vpk-are tog illa 
vid sig av en insändare som jag 
gjorde för att pressa politikerna 
att snabbt hjälpa blomster
handlarna, som fick ta emot alla 
sympatibevis från allmänheten. 
Det hela redde upp sig genom 
bl a Per Wickenberg (s) ställde 
upp i en stödkommitte med 
namnet 'Tusses minne". 

Insamling pågår, ett flygblad 
har producerats och en utställ-

ning om Tusse finns att beskåda 
i kornrnundelsbiblioteket. skol
styrelsen har tagit kontakt med 
rektorerna på norr och krävt 
trafikpolitiska åtgärder. 

Massmedierna har uppmärk
sammat Tusse mer än väntat. 
Malmötidningarna har förstås 
varit framme, och i SDS pågår 
fortfarande debatten på insän
darsidorna. Hemmet Veckotid
ning hade ett uppslag och de lär 
ha sålt historien till Norge. 
Tusse har varit i Kommun
akUJellt, i flera radio- och TV
program och nu i tisdags hörde 
TT av sig. Snart kablas han ut 
på satellit! 

Vad beror nu detta på? 
Månne den allmänna kontaktlös
heten i samhället? Min teori är 
att folk helt enkelt gillar katter. 

Mjau 

"Eric Rasmusson (m, VBs anmärkning) påpekar också problemen 
med att frakta hem varor från systembolaget under den bilfria vec
kan. -Otänkbart är väl inte att 'lommeköpen' kommer att öka under 
den bilfria veckan, alltså köp för omedelbar konsumtion, säger Eric 
Rasmusson." SDS 11.2. 



~ Vfrl~N'f e>--._~ 
Varför vill Andow (s) 
ge mer makt åt Linder 
(h)? 
Det är nu klart vem som blir 
Lunds nya stadsbyggnadsdirek
tör, berättar malmötidningama. 
Byggnadsnämndens ordförande, 
Larry Andow (s), har skapat 
stor enighet kring sin 
favoritkandidat, Anders 
Tingvar. Bara arkitekt Thomas 
Schlyter (vpk) har förklarat att 
han inte vill se en lantmätare på 
posten. 

Det lär finnas statistik på att 
majoriteten av Skånes arkitekter 
bor i Lund. Det är ett gott betyg 
åt vår stad som boendemiljö från 
de verkliga experterna på områ
det. Då tycker man att jobbet 
som stadsbyggnadsdirektör 
skulle vara landskapets mest 
eftertraktade arkitektjobb. Men i 
själva verket förvånades de ini
tierade stort över det lilla antalet 
verkligt kvalificerade sökande. 
Tillsättningsfrågan har som be
kant blivit lång och något infek
terad. 

Att då söka en kandidat 
utanför fackmannakretsen kan 
då synas som ett frejdigt grepp, 
värdigt busen Andow. VB har 
inga kollegiala hänsyn att ta. 
Men vi känner ändå stor tvekan 
inför tanken på Tingvar som 
kommunalbyggeheL 

Det kommer att byggas en 
massa i Lund under resten av 
årtusendet. Nya stadsdelar 
kommer att bre ut sej över åk
rarna, befintliga stadsdelar 
kommer att ändra utseende. 
Mycket finns att säga om post
modernismen som arkitekturstil, 
men den vittnar väl i alla fall 
om en nytt intresse för stadens 
estetik, som reaktion på att 
senmodernismens stadsbygg
ande (inklusive det i Lund) säl
lan var särskilt vackert. Det är 
nödvändigt att Lunds nya hus 
och stadsdelar får de där extra 
estetiska kvaliteterna. Det är 
inte säkert att det blir så för att 
en arkitekt basar för verksam
heten, men det underlättar nog. 
I alla fall krävs det en konstnär
ligt sensibel person. Anders 
Tingvars sätt att rita diagram, de 
enda ritprodukter som vi har sett 
från hans hand, vittnar inte om 
någon sådan känsla. 

Till denna tvekan kommer en 
annan, och större. Mot bak
grund av rådande byggboom och 
kostnadsexplosion tillsatte den 
borgerliga kommunledningen 
1987 en utredning, Bo- och 
Byggakommitten, till att föreslå 
nya rutiner för den kommunala 
handläggningen av nybyggan
det. Anders Tingvar var huvud
författare av dess rapport. 

Det är en omfattande text 
som tycks innehålla en del vet
tigt. Men en huvudtendens är 
klar. Rapporten vill öka exploa
törernas insatser (och därmed 

V pk kräver en 
god hälsa för alla 
Under 80-talet har sjukvårdens 
andel av bruttonationalproduk
ten minskat. Såväl socialdemo
kratiska som andra borgerliga 
regeringar har snott landsting 
och kommuner på sammanlagt 
fyrtio miljarder kronor. Därför 
har nu staten en god ekonomi 
medan sjukvården har köer, 
personalbrist och nedskärning av 
prirnärvården.Inte oväntat är det 
industriarbetarna drabbas värt av 
socialdemokraternas borgerliga 
politik. Folkhälsorapporten visar 
att de sociala klyftorna ökar vid 
fördelningen av samhällets 
sjukvård. 

Det är stor risk att den hä.t 
politiken fortsätter om långtids
utredningen får rätt. 

Men så behöver inte ske, sä
ger vpks landtingsgrupper i 
Hallands, Kronobergs, Kalmar, 
Blekinge, Kristianstads och 
Malmöhus län i ett uttalande 
från en konferens i Helsingör, 
söndagen 5 febr. Inte om man 
väljer en förnuftig väg i hälso
och sjukvårdspolitiken. Med en 
riktig fördelning av skatte
pengama kan landstingen ha råd 
att förutom en bra sjukvård 
också till arbetare och lägre 
tjänstemän, ha råd att ge sina 
anställda bra arbetsförhållanden, 
en god arbetsmiljö och ordent
liga löner.På det viset får alla en 
god hälsa och inte bara de som 
har råd med privat sjukvård. 

För att detta skall kunna 
genomföras kräver vpks lands
tingsgrupp att regeringen börjar 
återbetala de pengar man 
tidigare dragi t in från sjuk
vården och att man beskattar 
storföretagen hårdare. 

ofrånkomligen deras inflytande) 
på kommunens bekostnad. I en 
av de tre likställda modellerna, 
"Uppdragsmodellen", har bygg
herren tagit över det mesta av de 
uppgifter som nu sköts av 
stadsarkitektkontoret och en rad 
olika fackförvaltningar. Den 
kommunala instans som kom
mer lindrig~! undan är fastig
hetskontoret, Tingvars f d ar
betsgivare. I själva verket över
går kommunens högsta kontroll, 
på tjänstemannasidan, över ny
byggandets utformning till fas
tighetschef. 

Lunds fastighetschef i dag 
och för lång tid framöver heter 
Rune Linder, densamme som 
stolt har förklarat: "J ag är inte 
moderat, jag är högerman!" 
Varför vill egentligen Larry 
Andow öka Rune Linders makt? 

Världen i Lund 
VB kommer att i några artiklar belysa det internationella 
solidaritetsarbetet som det bedrivs l Lund. VI börjar med 
Uruguay och föreningen Jose G. Artigas arbete. 

Vi börjar denna vecka med den 
uruguayanska föreningen Jose 
G. Artigas. 
Rafael Cantera arbetar aktivt i 
föreningen Jose G. Artigas. 
Rafel är bror till Mareos Cant
era som satt för folkpartiet i 
Lunds kommunfullmäktige fram 
till senaste valet. I motsats till 
sin bror har han behållit sin so
cialistiska övertygelse genom 
alla flyktingåren i Sverige. 

Rafael berättar för VB om 
föreningens verksamhet. Man 
arbetar aktivt för att stödja soci
ala projekt i hemlandet men 
också för att sprida latinameri
kansk kultur och för att bidra till 
ett kulturellt utbyte mellan det 
svenska och uruguayanska fol
ken. 

Grannar till vänster 
Föreningen hyr en lokal av 
kommunen i samma hus som 
V pk Lund på Bredgatan 28. Där 
samlas medlemmarna, mest 
uruguayaner men också svens
kar till sina möten. I lokalen har 
man också utställningar. Nu 
senast av två svenska lundaung
domar, en fotograf och en 
kvinnlig konstnär. 

Varje månad ger man ut 
URUGUA YBLADET, ett ny
hetsblad med information om de 
viktigaste händelserna i Uru
guay. Under förra året var den 
dominerande nyheten namnin
samlingen med krav på en folk
omröstning om att ställa militä
ren inför rätta för de förbrytelser 
de begått under diktaturen. När 
över 600 000 namn samlats in 
tvingades regeringen ge vika för 
kravet och en folkomröstning 
kommer att anordnas 16 april . ( 
Vpk Lund har en blygsam del i 
tillkomsten av folkomröstningen 
eftersom man på anmodan av 
föreningen Jose G Artigas, i 
höstas skrev ett brev till 
presidenten och krävde en 
demokratiskt utveckling i 
Uruguay). 

Veckobladet till salu! 
Nu händer det saker i den skån
ska tidningsvärlden. I veckan 
meddelade sydsvenskan stolt att 
nu hade man sytt ihop det med 
Skånska Dagbladet och därmed 
brädat Arbetet Den försmådda 
skrev sötsurt att det för Arbetet 
närmast var en lättnad och att 
man nu var i en bättre position 
att utnyttja marknadsläget. 

Vi tror vad vi vill om det, och 
inväntar ett fett erbjudande från 
Arbetet om tekniskt, redaktio
nellt och politiskt samarbete för 
att matcha den nya mesalliansen. 
Veckobladet ökar mest i Lunds 
veckopress och tidningen är till 
salu. Priset är sedan länge 2 kr 

Snabba förändringar 
Det händer snabba förändringar 
nu i Uruguay, berättar Rafael. 
Familjelivet har förändrats 
mycket. Åtminstone för vanliga 
familjer. För de flesta arbetarfa
miljer finns det inga eller myc
ket små möjligheter att få statlig 
eller privat hjälp till hyra, mat, 
sjukvård eller barnomsorg. För 
att försörja familjen, måste både 
mannen och kvinnan arbeta upp 
tilll2-14 timmar om dagen. Det 
är alltså fråga om arbetsdagar 
som är mycket längre nu än för 
15 år sedan, när 8-timmars 
dagen var regel. Det finns 
många arbetslösa 1 Uruguay Vil
ket tvingar många, mest ung
domar, att emigrera. Under 
1987 emigrerade lika många 
som det föddes barn i landet. 

Kvinnorna har mycket snabbt 
tvingats ut på arbetsmarknaden 
och nästan hälften av alla kvin
nor över 14 år arbetar nu utanför 
hemmet. I Montevideo arbetar 
eller söker 73% av alla kvinnor 
mellan 20 och 40 år arbete, 
d.v.s. just de kvinnor som har 
små barn. Möjligheterna till 
barnomsorg är få och kostar ofta 
alltför mycket för en vanlig fa
milj vilket leder till att en stor 
del av de 130 000 uruguaya
nerna mellan O och 5 år ofta 
passas av äldre syskon, äldre 
släktingar eller grannar. I slum
områden är det inte ovanligt att 
spädbarn lämnas ensamma 
hemma när föräldrarna går till 
arbetet. Ibland kan dessa under
närda barn förfrysa eller angri
pas av råttor, men föräldrarna 
måste ju ta risken om de inte 
skall svälta. 

Detta och mycket annat sä
ger Rafael Cantera, får räknas 
till de hårda livsvillkor som gör 
att många ungdomarna nu 
tvingas lä.tnna familj, vänner 
och hemland för en osäker 
framtid i Spanien, Kanada eller 
Argentina. 

Adressen till föreningen är: 
Jose G. Artigas, Box 10 051 
Lund, Postgiro 494 82 67-2. 
Lokalen är öppen månd- fred. kl 
12- 17. Välkommen. 

Kommentar 
I min text om diskussionsklkubb 
för kvinnliga skribenter och fo
tografer (VB nr 5/89) står inte 
någonton g om att vi är trötta på 
manliga redaktörer. 
Denna slutsats får stå för ru
briksättaren, som tydligen tagit 
det hela personligt. 

Cajsa Ca"en 
Invändningen förvånar. Måste 

man behandla karlar.med sil
kesvantar? Eller är det Cajsas 
och rubriksättarens uppfatting 
om vad en manlig reaktör är 
som skiljer sig åt? 

p 



Lund ska byggas i Lund! 
Den senaste tidens diskussion om Lunds utveckling: dess 
utbredning respektive hur stadskärnan skall trafikeras, talar för 
att vpk snarast bör komma fram till en mer genomtänkt syn på 
hur man vill att stan skall se ut. 

Här en skiss på vad som bör 
tas upp. 

Eslöv är inte Lund 
Många, både personer och 
företag, flyttar till Lund. De 
kan antas vilja fortsätta med det 
även om exempelvis också 
Eslöv växer. Det lär bli svårt att 
övertyga alla som önskar sig hit 
att de kan vara lundabor även 
om de bor i Eslöv. 
Resultatet för oss och Lund är: 
det finns för lite bostäder och 
centrum upplevs som alltför li
tet för den större staden, vilket 
orsakar trafikproblem och höga 
hyreskostnader. 

Förslag: vpk anser att, då 
en efterfrågan finns, man bör 
prioritera en urban utveckling 
och främst bygga ut centralor
ten. 

Njut av tusenårig miljö 
Vpk bör alltså mena att Lunds 
problem inte kan lösas genom 
att man ger en annan kommun 
ett nytt namn. Eslöv eller staf
fanstorp blir inte Lund genom 
en eventuell politisk majoritet i 
Lunds kom-munfullmäktige. 
Förutom de juridiska absurdite
terna kommer inte 
grannkommunerna att framstå 
som några alternativ för bredare 
grupper av lundaungdomar. 

Skall Lund växa är det själva 
Lund man bör bygga vidare på. 
Lund har haft tusen år på sig att 
etableras . Det har gett en bra 
och unik miljö som många vill 
njuta av. Därför ska man bygga 
vidare på den. 

Norr, öster, väster 
Nya områden med tonvikt på 
bostäder bör byggas: 

l. I första hand i riktning 
norrut mot Vallkärra och 
Stångby, som en direkt 
fortsättning på befintlig 
bebyggelse. 

2. I andra hand bygger man 
ut mot öster i anslutning till 
Östra Tom, Mårtens Fälad och 
Linero, i den ordningen. 

3. I tredje hand bygger man 
ut i anslutning till det då färdiga 
V ärpingeområdet. 

4. Parallellt med en utbygg
nad arbetar man för att förtäta 
befintliga områden. Här skall 
man sträva efter en mer sam
mansatt struktur och tillåta 
handel och hantverk i bostads
områden. 

5. Nya områden skall byggas 
med inifrånmatad trafik, kopp
las till omgivande 
bostadsområden och ges god 
kontakt me_c\ centrala områden. 
Kvarteren skall oavsett exploa
teringsgrad i görligaste mån 
bebyggas med randbebyggelse 
för att garantera skyddade 
miljöer och en urban prägel 
även i områden med villa
bebyggelse. 

Vi bör ställa oss positiva till 
viss utbyggmd av de östra 
kommundelarna främst för att 
tillgodose lokala krav från 
ungdomar och frånskilda. Nå
gon kraftigare prioritering bör 
inte göras. 

Vidga centrum 
Då den medeltida stadskärnan 
är för liten bör man vidga 
centrumområdet utanför val
larna. Följande prioriterings
ordning bör tillämpas: 

l. stationsområdet med 
kvarteren Spoletorp och Utsädet 
bör förtätas med kontors- och 
butiks bebyggelse. K v arter et 
Häradshövdingen bör allmänt 
förtätas. Kvarteren Kristallen 
och Öresund förtätas med kon
tor och butiker samt knyts om 
möjligt närmare centrum. 

2. Eventuellt befintliga 
stadsplaner för Margretedals 
industriområde ändras så att 
området kan förändras i riktning 
mot tätare centrumbebyggelse. 
Området avsätts till främst 
kontor med butikslokaler i bot
tenvåningarna mot Södra vä
gen, medan man avsätter 
marken mot Södra Esplanaden i 
kvarteret Margretedal för bo
städer. 

3. En förtätning av kvar
teren på ömse sidor om Dalby
vägen mellan Östra vallgatan 
och Tornavägen ger möjlighet 
till blandad bebyggelse av nu
varande institutioner, bostads
och kontorshus med 
butikslokaler i bottenvåningen. 
Denna etapp är dock känslig 
pga vissa viktiga miljöer runt 
Dövstumsskolan och Östra 
Kyrkogården. 

Historiska lik 
Den dåvarande borgerliga 
majoriteten förespråkade en "ny 
stad" ute vid Stångby som 
skulle avlasta Lund. Exempel 
från femtiotalet i både England 
och Stockholm visar att dessa 
ideer inte fungerar. Från 
socialdemokratiskt håll har man 
anfört bandstäder som ett ideal. 
Då sådana är prövade med klent 
resultat bl a på Järvafältet i 
Stockholm finner jag de inte 
intressanta för Lund. 

Båda dessa lik ur den 
historiska garderoben har visat 
sig medföra ökade transport
bekymmer, utarmad miljö och 
sociala problem. Från vpks sida 
bör vi därför välja Lund som 
utvecklingsmodelL Varje 
lundabo skall kunna känna igen 
den speciella atmosfären i sta
den, på Värpinges f d åkrar 
såväl som på Hjortgatan. 

Mårten Dunir 

Europakontor 
S y d sv en ska Handelskammaren 
är en av de organisationer som 
ger ut newsletter och glansiga 
broschyrer. Deras newsletters -
som är på svenska _ handlar om 
-EG. Av deras presentations
broschyr framgår att de arbetar 
för en bro över sundet och 
svensk anslutning till EG. De 
finansierar sin verksamhet ge
nom medlemsavgifter från före
tag i Sydsverige. 

Nu vill de ha kommunala 
bidrag för att bygga upp Euro
pakontor. Kontoret ska hjälpa 
företagen med europakontakter -
ordna seminarier m.m. Det enda 
man inte ska göra är att propa
gera för bron och EG-anslut
ningen. 

Man vill inte ruinera kom
munerna och ansöker bara om 
35 000 kr - en i sammanhanget 
symbolisk summa. Läsarna får 
själva fundera på varför det är så 
viktigt för dem att kommunerna 
lämnar dessa bidrag. 

j·~fr~nsid 
sopbilen på sitt innehåll. Mäng
der av sopor och mycket papper 
yr ur bilen. 
-Och Lund lär vara sydvästra -
skånskt bäst på att sortera pap
per, tänker jag. Vi skulle kunna 
vara ännu mycket bättre, så ock 
de andra kommunerna. 
Klirrar gör det av glas. Det 
tycks finnas mycket mer glas att 
stop.Pa i glasiglooarna . 

Ater till staden och fyllda 
kärl. När dagspasset lider mot 
sitt slut känner jag att jag är trött 
och att benen har styvnat till. 
Jag som ändå bara klivit upp 
och ner ur sopbilen och dragit 
några sopkärL 

Nästa gång är det dags att 
åka med slamtömingsbilen. 

Ulla Henriksson 
renhållningsstyrelsen 

Från det 
kommunala 

Förändringar som märks 
-Det var högervågen och de då
liga opinionssiffrorna före valet 
som fick mig att ställa upp igen. 
Jag tyckte att jag ville hjälpa till 
i motvinden . Det säger Gunlög 
Stenfelt (vpk) som är tillbaka i 
kommunalpolitiken i Lund efter 
e~ paus på flera år. 
-Arligt talat hade jag förväntat 
mig att vara i opposition efter 
valet. Nu måste jag tänka om. 
Det handlar inte "Om att kritisera 
och peka på alternativ. Nu 
måste vi bli mycket konkretare. 
Vi ska komma med förslag., stå 
för dem och se till att de 
genomförs . Vi ska åstadkomma 
förändringar - förändringar som 
märks. 
Gunlög har flera tunga upp
drag .. Hon är ordinarie ledamot 
i kommunfullmäktige, kom
munstyrelsen och kommunsty
relsens arbetsutskott. Särskilt 
arbetsutskottet tar mycket tid. 
Det sammanträder varje fredag 
förmiddag . Dessutom går det åt 
en hel vecka i februari och en 
och en halv i aug-sept för bud
getbehandling. Men Gunlög 
tycker att hon lär sig mycket på 
det Hon behöver inte använda 
så mycket tid till förberedelser 
av kommunstyrelse och kom
munfullmäktige möten. 

Viktigt att stå emot tryc
ket 

-Jag känner ett tryck från de 
andra i arbetsutskottet att ta 
ställning direkt. Men jag är med 
där för att representera vpk, d 
jag tycker att det är viktigt att 
stå emot det trycket. Jag vill 
först förankra mina ställnings
taganden. 

Gunlög tycker att tjäns
temännen fungerar bra. De har 
accepterat att Lund har fått en 
ny majoritet. Samarbetet med 
socialdemokrater och miljöpar
tister i kommunstyrelsen har 
hittills gått bra. Det är ett kon
struktivt givande och tagande. 
Gunlög tror att det finns möjlig
heter till stora förändringar inom 
framförallt skola barn- och 
äldreomsorg. 

-Jag ser fram emot den bilfria 
veckan, slutar Gunlög. Vi skall 
satsa hårt på att det ska bli ett 
lyckat experiment. 
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FILOSOFICIRKELN 
Tisd. kl 19.30 Carolinasalen, Kungs
huset "Individens vilja och universums 
lag i det framtida Indien och Grekland" 
Hans Regnell. 

SMALANDS lörd, PUB med billigt käk 
20 - 01.sönd: dött. månd: skrivarcirkeln 
19,oo. tisd: Tearergruppen 17,oo, 
Kulturutskottet 18,oo. onsd :film kl 
20,oo "Rösten från andra sidan· 
Öppen för alla. torsd: Dackemöte 
18,oo, Råkkpub 21-01 VA BANK fr . 
Sovjet. 

TIO POETER läser egna och andras 
verk, när Pennklubben tioårsjubilerar 
på Cafe Balzac på lördag. Carlos 
Parada inleder med pianomusik kl 18 
och följs av trubaduren Clas RoswalL 
Därefter diktläsning av Georg 
Cederskog, Guillen Rodrigues da 
Silva, Wilhelm Ottergren, Maria 
Terese Anderberg, Ninna Ragnhild 
Molin, Hans Olsson, Sonja Blumeti, 
Barbro Arte, Karin Lentz. 
TRUBADUREN Ceilia Lindhe sjunger 
!re kl19.30 på Balzac. 

UTOMBYS 
MALMÖ: Bio Spegeln S:a Förstadsg 
38. Sönd. 17.00 l Bergmans "Nära liver 
Fassblnder-pjäsen "Soporna, Staden 
och Döden" av Folkteatern och 
Proteus spelas på Folkteatern onsd -
lörd. 19,30. t o m 8 april. 

Kommande 
vandringar: 
Villand och 
Lorraine 
Det är tur att påsken kommer så 
tidigt i år, dvs innan sommaren 
hinner bryta in med full kraft. 
Våren är ju sedan länge här. Det 
ger påskvandrama en chans att 
få uppleva de frostiga morgnar 
som skärper sinnet så fint efter 
den föregående kvällens ruckel 
och inför dagens landsvägsmiL 

Årets påskvandring planeras 
att gå i nordöstra Skåne, dvs 
genom Östra Göinge och Vil
lands härader. Det blir en kon-

Bra, men . . . Svar till 
Belin och Hast 

Jag tror att diskussionen om 
lundatrafiken behöver föras på 
flera plan, både konstruktiva och 
destruktiva. Gunnar Belin före
drar (i VB nr 3 och 4) att hålla 
sej till det förra, och Ingemar 
Hast knyter an (i nr 5). Eftersom 
jag alltså tror att det också be
hövs positiva förslag är jag glad 
åt deras bidrag, men kan inte 
hålla inne med ett par invänd
ningar. 

Gunnar Belin vill starkt 
minska dieselkörandel i stads
kärnan genom att hänvisa 
regionalbussarna till två perifera 
terminaler och stadsbussarna till 
två mera centrala. Dessa ska 
förbindas med varandra och 
centrum genom en trådbusslinje 
där man helst ska åka gratis. Låt 
bilisterna bekosta det hela, efter 
amerikansk modell, skriver GB. 
Det sista är förstås sympatiskt, 
men svårutförbart med nuva
rande svenska lagstiftning. En 
annan och kanske viktigare in
vändning är att kollektivresenä
rer hatar byten (med ofrånkom
liga väntetider) mer än något 
annat. Sätter man sej på en buss 
i Dalby eller på Norra Fäladen 
vill man faktiskt bli transpor
terad direkt till centrum (det 
ojämförligt vanligaste resmålet) 
i vår trots allt lilla stad. Blir man 

trastrik vandring: först de stora 
mossarna, sedan sjöarna och de 
höga åsarna, därefter den san
diga slätten med alla historiska 
minnen, sist havet. Som fria 
vandrare bär vi våra hus på ryg
gen. 

Sen blir det riktig sommar 
och sommarvandring. Den se
nare har ofta infallit under mel
lanveckorna i juni, men det kan 
bli lite pressat. Så i år försöker 
vi med de två första veckorna i 
juli, 2-15. 

Som förut aviserats blir det 
en tudelad vandring. Första 
veckan går vi i Jura, dvs gräns
bergen mellan Frankrike och 
Schweiz, i klackmakardistrikten 
där anarkismen hade sitt stora 

Ka rin Blom 

Uärda vägen D: 85 
223 71 Lund 

inte det så väljer man nog helst 
bort bussen, om man kan. 

Detta inser Ingemar Hast som 
talar om hur väntan kan göras så 
behaglig som möjligt. Hans för
slag om golvvärme i 
busskurerna är en viktig 
trivseldetalj som jag nog aldrig 
har hört talas om förr. Där är vi 
överens. 

Men det är vi inte när det 
gäller nödvändigheten av att 
byta buss. Heller inte om hur 
bussarna ska drivas. Kan man 
inte ha batteribussar?, frågar 
Hast. 

Det tror jag inte. Åtminstone 
sedan mitten av artonhundratalet 
har det drömts om batteridrivna 
fordon. 1896 planerades mellan 
Lund och Limhamn en spårväg 
med batterivagnar. Det har för
visso byggts och existerar många 
praktiska batterifordon i världen, 
men annat än som truckar eller 
mjölkbilar har de i princip inte 
blivit någon succe. Batterierna 
är för tunga, för dyra, kort sagt 
ohjälpligt ineffektiva. Batteri
bussar är lika utopiska som vät
gasditon. 

Nej , elektrifiera stadsbuss
nätet med tråd. Lägg över mer 
regionaltrafik på pågatågen 
(varför ska det gå bussar mellan 
Lund och Malmö varje halv
timma?) och bygg nya, elektri
fierade, spår. Stå sedan t v ut 
med de kvarvarande diesel
stånkorna. 

F ö anser jag att det fmns 
alltför lite våld i trafikpolitiken. 

Gunnar Sandin 

fäste på Bakunins tid. Som berg 
betraktat är de snälla och civili
serade. 

Andra veckan förflyttar vi 
oss ett stycke till Lorraine där vi 
följer någon lämplig kanalbank, 
vilket garanterar en plan vand
ring . Blir julihettan tryckande 
söker vi svalka på något av 
pråmdragamas gamla värdshus. 
Allmänt insuper vi intryck av 
hur samhället är organiserat ute 
i världen, något som är till nytta 
för makthavande politiker, som 
ju vpk-ama i Lund numera är. 

Man kan, efter tid och tycke, 
välja att gå med den ena veckan. 

Gunnar Sandin, te! 135899, 
tar emot synpunkter och ger 
upplysningar. 

Wif~-~!&J~ 

POSTTIDNING 

Mysig 
ålderdom 
Det finns delade meningar om 
nyttan av att skriva insändare. 
För det mesta leder det ingen 
vart och de makthavande blir 
frustrerade och sluter sig inom 
sina skal, men i åtminstone ett 
fall har jag personlig erfarenhet 
av att något kan hända. För 
några år sedan skrev jag en liten 
text till SDS om att det är en 
skam att det inte finns ett enetrat 
placerat uteschack i Lund, och 
att det borde fmnas fler schack
tävlingar i Lund där så många 
älskar det ädla spelet. 

På detta reagerade Lunds 
akademiska schackklubb 
(LASK) och Lunds Schackklubb 
(LSK) genom att organisera ett 
lundarnästerskap som sträcker 
sig över åtta tisdagskvällar. Just 
nu pågår det för tredje året i 
följd i Svarvarestugans lokaler. 

När det gäller uteschack har 
det kommit så långt att gatu
och trafiknämnden rekommen
derat uteschack på det nyp
lanerade stortorget och att fri
tidsförvaltningen uttryckt sin po
sitiva inställning. Jag har själv i 
dagarna i skrivelse begärt pre
cisering från sistnämnda instans. 
Alltså finns det hopp om en 
skön ålderdom på en Stor
torgsbänk, framför ett ute
schack, där man kan heja på 
förbipasserande och njuta av de 
tysta trådbussarna som går förbi. 

Finn 

~ ~en~ r· - · 
HANNAS FLÄKT. Lö 18.2 kl 16 
samling Mejeriet med notställ. Sö 19.2 
kl17.30 rep på Palaestra. 
BlÅSORKESTERN. Sö 19.2 k118.45 
rep på Kapellsalen. Sommarlägret blir 
veckan efter midsommar. 
VPK IF. Lö 18.2 kl 15-17 träning på 
Lerbäckskol an. 

liji=Rikl 
Kompol träffas 20.2 kl 19 på vpk
lokalen. MotiOner, Interpellationer 
planering. ' 

~ECKOBLADET 
D~tta nummer gjordes av Lar~. Borg
trom, Fmn Hagberg, Rune L!ljekvist 
och Gunnar SandiF1. 

LV 
Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar Sandin, tel135899. 
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