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12-18 maj 
VB:s kalendarium över kulturarrange
mang och andra offentliga tillställ
ningar. Interna möten äterfinns i mö
tes spalten på sista sidan. 

SÖDRAN 
Intervista, fred- sönd kl18.30 en in
tervjufilm med Fellini, där ingen frå
gar och ingen svarar. Ater till Södern 
fred kl21. Argentinsk film från 1983. 
Familjen torsd kl21 en film av Ettore 
Scola. Whitnail och Jag fred, lörd kl 
24, 60-talets England pä film . herr 
bohm och sillen och Billy och den 
rubinröda jackan. Sönd 14.00. Sä
songens sista matine. 45 min. 

BIO 16 
BALLERUP BOULEVARD. Sönd 
kl 19 Östra Torn, Tunaskolan 

MEJERIET Folkrockfestivallörd kl 
15. 

Lilla Olympen Little Steven lörd kl 
20 Arr Julius. 

Lundaspelsafton tisd 19.30 i Konst
museet med verk av Lundarlottern 
Gunilla Lowenstein med Max Lör
stad, piano samt fyra stråkspelare från 
Musikhögskolan i Malmö. Arr Lunds 
musik- och teatemämnd/ Lunds Kam
marmusiksällskap. 

Stadsparken tisd kl 19 Lund Sym
phonic Band. Torsd kl 19 Comova 
Brass. 

LILLA TEATERN Ca bare P ä Tån 
med Pontonteatern/Lilla teatern samt 
ett burleskt sängprogram med Bo 
Håkansson. Fred, lörd, onsd 19.30. 

Finns det tigrar i Kongo? Stadstea
tem fred, lörd 19 .30. 

Gudinnor i Norden Ylva Vramming 
föreläser vid fredagslunchen hos Fo
rum för kvinnliga forskare. Biblioteket 
päPalaestra klll.45-13 . Medtag mat
säck, dryck kan köpas pä Forum. 

stadsbiblioteket sagorummet kl 10. 
månd: sagor för barn från 2 år, tisd: 
frän 4 är. 

"Att vinna freden - Vietnam eller 
Kampucheakrisen" Storkällaren tisd 
12.15. Erik Oswald. Arr Utrikespoli
tiska föreningen. 

SMÅLANDS Freddött,lörd20-22.30 
Matservering. 22.30-01. Rllipub. Pä 
scen: "Pay The Man". Tisd 17 infor
mationsmöte + diskussion med med
lemmar ur Marc Curtis Defence 
Committee. Onsd 20: film "Lafitte 
kaparnas konung". Torsd. Räkkpub 

Stina Halls förstamajtal: 

Feldt och PG klottrar i skogen 
Den 19 - 28 maj skulle vi här i 
Lund haft en bilfri vecka. Under 
denna vecka skulle en del av de 
obehagliga dofter som vanligen 
omger o.~s i fonn av avgaser för
svinna. Aven våra öron skulle ha 
skonats frän onödigt bilbullcr. Vi 
skulle fått chansen att prov a hur 
en bilfri innerstad känns- en stad 
för oss människor. 

Mennär köpmannaföreningen 
och Gun Hellsvik med sina mode
rata polare hörde det här blev dc 
lite nervösa. Hur skulle det gå för 
kommersen i Lund när bilarna n yr 
staden? 

Nu jublar de när man fick dra 
in den bilfria veckan bara för att 
länsstyrelsen inte kunde behandla 
ett överklagande förrän en vecka 
innan den bilfria veckan skulle 
äga rum. Här ser vi tydligt de 
grundläggande skillnaderna mel 
lan borgare och vänster. När bor
gama värnar om näringslivet så 
för vi en politik för människor. 

Finns det vackra p-hus? 
Vem vet, om borgama fått be
stämma skulle kanske vi haft ett 
parkeringshus här mitt på Stor
torget. Ett fu lt, klumpigt hus fullt 
med bilar. För vem har någonsin 
sett ett vackert parkeringhus? 
Kanske skulle det snart varit täckt 
med klotter. Och politikerna skul
le förfasat sig. Klottrarna - ett 
samhällsproblem - skulle de sä
kert säga med en djup och mycket 
moralisk röst. För det är lättare att 
tala om hur hemsk klottramas s k 
miljöförstöring är än bilamas 
miljöförstöring . Vem försvarar 
någon som sprayat helt menings
lösasakerpåglasrutanvid ingång
en till Domus? 

Inte jag heller. 
Men var finns proportionerna? 

Göteborgs spårvägar gick ut med 
en annonskampanjmot klotter. Det 
s as att klottret kostade fem miljo
ner kronor om året. Au bygga en 
motorväg genom Bohuslän kostar 
l miljard. Dessutom tillkommer 
pengar för de miljöskador som 
den orsakar. Vad gör mest skada? 
Ett vackert graffitikonstverk på en 
tråkig betongvägg eller ettmotor
vägsbygge? Visst kan man kalla 
fällningen av alla dessa vackra 
träd för skogsklotter. Föreställ er 
tidningsrubrikerna: Feldt och PG 
Gyllenhammar klottrar för fullt i 
den svenska ekskogen!! 

Problemet är ju att man inte 
precis kan be dem att ta bort sitt 
klotter när det väl är gjort. De300-
åriga ekarna ligger redan i pryd
ligt staplade vedhögar. 

Klottrare som syndabockar 
Jag tror att de vanliga klottrarna
de som ritar på väggama- fyller 
en viktig funktion genom att de 
kan pådyvlas en mängd problem 
som de inte alls är orsak till. De 
kan hjälpa till att dra uppmärk
samheten bort frän mycket värre 
miljöproblem. T ex företag som 
släpper ut en massa och som 
kommer undan med relativt lin
driga straff. Idag frågar man dem 
t o m: Hur mycket klarar ditt för
etag av att minska utsläppen? Det 
är ju absurt. Man måste i stället 
fråga: Hur mycket klarar miljön 
av att ta emot? Vi som bor nära 
Landskrona har verkligen fått se 
vem som har makten i sådana fall. 

Miljöproblem är inte bara att 
fåglarna kan kvittra och att gräset 
är grönt. Man kan också prata om 
miljö i en vidare mening, t ex om 
hel a stadsmiljön och då också hur 
"stämningen" är där man bor. Ni 
som är tonårsföräldrar - när era 

Därför Cullbergbaletten 
Hur kommer det sig 
egentligen att Cullberg
baletten vill komma till 
Lund? 
Det började på februarilovet. 
Balettens gästspel på stadstea
tern gick som vanligt för fulla 
hus. 

Mats Ek, balettchefen, släng
de ur sig att "i Lund skulle det 
vara trevligt att slå sig ner". 

Cullbergbaletten har svårt att 

komma överens med Riksteatern 
som är dess huvudman. Prak
tiskt taget ända sedan 1967, då 
dansgruppen blev en ensemble 
under Riksteatern, har de båda 
grälat om ekonomi och tur
neplaner. 

Nu tyckte baletten att den fått 
nog och hade lämnat in en skri
velse til kulturministern om au 
den skulle få lämna Riksteatern. 
Baletten begär 

forts på sista sidan 

barn går ut om kvällarna, visst är 
ni då lite rädda för att något ska 
hända dem. Ni kanske inte vet var 
de är eller vad de gör eller hur de 
ska komma hem. Och utbudet är 
torftigt för de unga, om man lyfter 
bort de kommersiella inslagen. 
Vad ska man göra när man vuxit 
ifrån fritidsgårdarna men inte 
kommer in där det är 18- eller 20-
årsgräns. Det borde finnas fler 
billiga och bra samlingsställen i 
stan. Det borde finnas fler natt
bussar som gick oftare och som 
v ar billigare. Det är inte roligt som 
tjej attgåhemrnittinatten. Man är 
hela tiden rädd för vad som döljer 
sig bakom nästa buske på de nä
stan oupplysta cykelvägarna. 
K vinnekampenhar tagit några steg 
framåt här i landet, men fortfar
ande går kvinnor omkring och 
känner sig rädda. 

Mejeriet visar: kamp lönar sig 
Men det finns också sådant som är 
positivt, och då är det ofta fråga 
om sådant man fått kämpa sig till. 
Kulturmejeriet är för mig och 
mänga andra ett sådant ställe. Där 
visas intressanta filmer, anordnas 
musikarrangemang. Där finns ett 
bra kafe, träningslokaler för rock
band mm. Helt enkelt en bra mö
tesplats för männskor. 

Kulturmejeriet är en symbol 
för att kamp lönar sig. En kamp 
där alla drar sitt strå till stacken. 
Och det finns mycket som är vik
tigt att kämpa för. Man kan t ex 
gå med i KU, Arnnesty, Afrika
gruppen eller olika miljögrupper. 
Man kan hjälpa till i solidaritetsar
betet för bl a Nicaragua eller 
N ami bia. 

Tillsammans ska vi föra vårt 
samhälle i rätt riktning. Tillsam
mans är vi starka. 



~KOMMENTAR 
Vad var det vi sa? 
Det planerade experimentet m:.d 
bilfri vecka i Lund stoppades for 
att Lars Åström och andra sossar 
blev rädda för att lagar och för
ordningar därvid eventuellt skul
le komma att brytas. Detta trots 
attförverkligandet av bil~a veck: 
an i praktiken uttunnats ttll att bli 
blott en något bilfriare vecka_ 

Slutsatsen borde bli att lagar 
och förordningar måste ändras -
och det snabbt! Ty trots att alla 
partier påstår att de, '!ler ~ller 
mindre, vill dämpa på btltrafiken 
i tättbebyggda områden så ökar 
denrealtexisterande bilismen. De 
senaste siffrorna frän Lund visar 
på en tioprocenlig ökning på ett 
är, samtidigt som buss~~det 
minskat och pägatägen gtvtt ett 
kraftigt underskott. 

För att komma tillrätta med 
bilåkandet krävs tydligen my<;ke~ 
drastiska åtgärder. Förutom btlfrt 
innerstad behövs kraftiga parke
ringsböter, synnerligen h~ga 
parkeringsavgifter, elektrontsk 
trafikövervakning, utbyggda k.ol
lektivtransporter och attr~ttva 
terminaler. Och förmodligen 
behövs även en höjning av kom
munalskatten för att i tid stoppa 
familjemas benägenhet att skaffa 
en andrabil. 

Träffa trevliga danskar! 
Det är gott om begivenheter under 
senvårens veckoslut. Men en av 
de trevligaste sysselsättningarna 
lördagen den 20 maj mä~~e vara 
att fara till K v am by utanfor Mal
mö och delta i träffen mellan vpk 
Skäne och SF Köpenhamn. 

Först inleder partiordförande 
Gert Pedersen och hans kolle~a 
Lars Werner. Sen blirdetgrupp<h
skussioner om ungdomsproblem, 
miljö, invandrarpo~itik, kulturpo
litik och EG (valfrltt), med kom
petentainledare som YlvaJohans
son Alexander Chrisopoul os och 
Jac~b Oschlag. Sen blir det mu~ik 
och dans. Det allra mesta förstg 
går i den stora träd~ärden .<om 
vädret tillåter) och mterfolteras 
med mat (bl a grillat lamm) och 
dryck (danskarna har bl a lovat ta 
med full ranson öl). 

Barnpassning ordnas. 50 kr för 
alltsammans. Anmälan senast 15.5 
till Vpk Skäne, tel 040-192787. 

Hur ska det gå för 
. •t t "? den ''nya maJort e en . 

Det är s. m. s. en bra fråga. VB 
gjorde rätt som tog upp den till 
så utförlig behandling l nr 16. 
Den måste tyvärr tas på största 
allvar både av oss och av miljö
partiet, begrundas och analyse
ras noga. Dessa rader vill vara 
ett bidrag till en sådan analys. 

VB:s egen bedömning är pessimi
stisk, någon säger k~ns~e all t for 
pessimistisk. Beklaghgtvts ~an d~ t 
inte uteslutas, att den kan vtsa s1g 
realistisk, åtminstone om man tar 
sin utgångspunkt i miljö- och tra
fikfrågorna. I vecka 17 inträffade 
tre händelser som tillsammans 
gjorde attman greps av tvivel på att 
det ska gå att fä till stånd ett varak
tigt sarnarbete mellan socialdemo
kraterna och de verkligt miljövän
liga partierna. 

Den första händelsen var att so
cialdemokraterna på ett kanske inte 
helt oväntat men överrumplande 
sätt uppsköt bilfria veckan till en 
oviss framtid. 

I samma vecka 17 nedkom så 
"Dynarnit-Larry" Andow me<J en 
intervju i Kommunaktu~llt. Dar sa 
hanattbeslutetomden b1lfna veck
an aldrig borde ha tagits. IntervJUn 
gavs samtidigt .som debattens vå
gor gick höga 1 press och lokaltv 
och kan inte uppfattas som annat 
än en välplacerad dolkstöt i ryggen 
på alla inom och uto.m det hund
raårsjubilerande parue~ s~m upp
riktigt arbetat för den btlfna .veck
an( till dem tror och hoppas Jag ~~t 
gatu- och trafiknämndens ordfo-

Svar i form 
För att inte frågan om skrivsätt må 
överskugga den allvarliga sakfrå
gan skajag klara av den separ~t. 

"Den politiska debatten fors 
med sakliga argull?ent" skri ~er Per 
Wickenberg, och 1 denna kamfrå
ga häller jag inte med hono.m. Den 
politiska debatten har faktJ s~t.fler 
dimensioner än så. Den pohllska 
debatten förs t ex inte bara i ord 
utan också med bilder, och varJe 
bättre tidning (så även VB) håller 
sej med politiska karikatyrteckna
re som återger offentliga person~r 
under överdrivande av deras fysi
ska särdrag, i regel mer överdnvet 
ju längre tidningen och tecknaren 
står frän den avbildade . Detta 
gäller inte bara en mästare .som 
Lars Hillersberg,utan studera aven 
ondsintheten hos t ex en tecknare 
som "Mayk" i Sydsvenskan. 

Bild men inte ord? 
Råder det då andra regler för den 
verbala debatten? Ja, Wickenberg, 
Lars-Arne Norborg och många 
andra anser det. Men åtminstone 
historikern Norborg bör inse det 
relativa i denna ståndpunkt. Det 
fanns en tid, t ex under arbetarrö-

rande Lars Åström hör). 
Mindre förvänande men ändå 

symtomatiskt var, attsocialdemo
kraterna gjorde gemensam sak 
med moderatema i att driva igen
om Västra Ringens utbyggnad 
frän Prästberga till Höjebro. Be
tongaxeln visade sig fung~ra. 

Det här är inga tillfålltga so
cialdemokratiska förvillelser. 
Tv är tom är de tre nämnda händel
serna uttryck förstarkastämning
ar bland inflytelserika gråsossar. 
Mellan skål och vägg kan man 
även frän förtroendevalda sossar 
få höra de mest uppriktiga utta
landen som att alla som vill~
gränsa bilismen och sä~er neJ ~ll 
en bil bro över öres und ar verklig
hetsfrämmande fantaster eller 
rentav "miljöfascister", att kär;t
kraften bör byggas ut och att Brr
gitta Dahl är en katastrof. 

s j älv tror jag att dessa tenden
seruttrycker en djupgående struk
turförändring i det svenska sam
hället och i socialdemokratins väl
jarkår. Sverigeh~ller liksom andr~ 
västliga industnlände~. pä .. att bh 
ett "tvåtredjedelssarnhälle. (Tho
mas Ziehe), där en maJontet har 
det rättså bra och hoppas att ge
nom förnuftiga penningplace~ing
ar och fastighetsköp fä det ~u 
bättre, där bil innehavet hela liden 
ökar, där hedonismen och ko.~u
mismen breder ut sig . Samttd~gt 
ti 11 tar ointresset för "dom som h te 
dumma och inte kan bli direktör" 
(Sten Selander). .. .. . 

Socialdemokraterna ar for s1tt 
fomatta maktinnehav beroende 
av att hålla sig väl med denna typ 
av väljare. Det är den härda realt-

relsens gyllene genombrott~pe
riod, när det politiska spräl<et.~nt~ 
var alls så aseptiskt som nu. Ror v t 
oss i dagens värld är tonen e~ 
annan redan i Köpenhamn, och V t 
ska bara inte tala om Paris. 

Men vi kan hålla oss till vår 
svenska nutid. Inte var det särskilt 
sakligt när Tage Danielsson sa att 
Ingvar Carlsson säg ut som en fot 
i nyllet. Men vi vet ju vad som så 
småningom hände. Carls.son .och 
partiet visade den självtro~ns.~a 
storheten att gör a ett kampanjmar
ke av foten. Annette Kullenberg 
gav sen i Tiden en fasciner.ande 
rapport om hur en grupp forsta
gångsväljare följde och reagerade 
på 1988 års valrörelse. I ett sent 
skede blev Ingvar Carlss~~ den 
överlägset populäraste politikern 
bland dem, och det var JUSt nar 
SSU gick ut med fotenmärket. .. 

UlfLönnqvistoch Lars.Åstrom 
skulle alltså kunna bära sma kul
magar med stolthet och göra dem 
till en politisk tillgång. . 

Gunnar Sarulm 

PS F ö antyder utred~mas kom
mentarer till den trag1ska flygo
lyckan i Osk3!sh~n attpolitikers 
övervikt fakliskt ar ett problem. 

te t som gör att S?cialdef!l~krau:r
na aldrig kan bh ett pälttltgt rml
jöparti. 

Vad ska vi göra i detta läge? 
Naturligtvis inte riva några ~oar 
i onödan. I varje läge där VI har 
möjlighet att genom sarn-
verkan med socialdemokraterna 
( eller något annat p~) .ga!P.la 
vårasyften ska vi naturligtvis g or a 
det. Men vi ska inte göra oss några 
illusioner och inte ha några andra 
lojaliteter än mot ~.ära up~ag.s
givare - de läga~lonade~ sarski!,t 
kvinnorna, "dens!Sta tre:djedelen , 
cyklisterna, gångtrafikanterna, 
bamenochdegarnla. Viskakomp
romisslöst fasthälla vid vad vi an
ser vara rätt, så an väljarn~ nästa 
gäng får klara signaler o~h mte så 
lätt går i fållan, när socialdemo
kraterna gör anspråk på att vara 
"det bästa miljöpartiet". 

Däremot ska vi naturligtvis be
handla enskilda socialdemokrater 
på ett sådant sätt att vi inte .förs v ä
rar det sarnarbete som ändå t mänga 
fallmåsteoch böräga rum. Tyvärr 
gjorde inte VB alltid det i sitt 
'bilfria" nummer. Det personliga 

påhoppet på Lars Aström var, 
menar jag, oförsvarligt. Va~ man 
än vill säga om denne socialde
mokratiske trafikpolitiker\ od~g
lig är han inte. Tvärtom, Astrom 
är en kompetentoch energisk man, 
som vet vad han vill och genom
för det, bra att sarnarbeta med när 
man är överens och svär att ha 
som motspelare. Till min värde
rade v än den lärde och språkkurr
nig e Gu~arSru:din, skulle j~.g än 
en gäng vilja rik~ en .~nt:agen 
vädjan: försök att 1 fortsattn~gen 
följa det gamla rol?ar?rde.~: sua
viter in modo, fortlter m re , alltså 
"ljuvt i sätt, starkt i sak". Det var 
väl rätt översatt? 

Lars-Arne Norborg 

Dåligt för skolan, 
dyrt för kommunen 

Polhemsskolan får vänta på sin 
samlingssal till 1994 enligt det 
beslut som fattades av skolstyrel
sen på budgetsammanträdet den 
1 O maj. Såväl skolledarförbundet 
som Läramas Riksförbund prote
sterade i sina remissvar mot sena
reläggningen med motivering att 
salen var ett akut behov. Förse
ningen innebär också att störning
arna vid bygget blir större och att 
kostnaden ökar. Skolstyrelsen 
fattade det beslut som var sämst 
för skolan och dyrast för kommu
nen. 

Av principiella gick vpk (en
samt) motelevavgifternaför skol
maten. UtöverLundärdetbaraett 
fåtal kommuner som tar ut såana 
avgifter. Det gick dock att stoppa 
förslaget till höjning. . . 

De borgerliga part1~ma m~og 
en programmatiskt passiv hälln_mg 
och la ofta ner sina röster. Social
demokraternas linje var restriktiv. 
De röstade bort ca fem miljoner i 
förvaltningens förslag. 

Gunnar Stensson 



Bottennapp, Sandin! 
Jag fick en ex av Veckobladet nr 
16/89 på fullmäktigesammanträ
det i förra veckan (den 27 .4, VB s 
arun). På insidorna skrev Gunnar 
Sandin en artikel om socialdemo
kratiska partiets l 00-års jubileum. 

Två formuleringar gjorde mig 
förbannad och därför dessa rader 
till VB/Gunnar Sandin. Först om 

Svar i sak 
Jag har förmånen an bland mina 
bekanta ha några personer som, 
delvis genom sitt yrke, vet en 
massa om lokaltrafik i allmänhet 
och spårväg i synnerhet. Jag träf
fade dem några veckor efter Lars 
Åströms utspel om innerstads
spårvagnar i Lund. Sällan har jag 
hört så hårda omdömen om en 
persons kunskaper och duglighet. 

Åströms nyckelroll 
Jag blev lite förlägen. Jag hade 
själv i VB försökt försvara det 
åströmska förslaget mot kritiken 
från många vpk-are: det var åt
minstone djärvt (genom iden om 
särskilda cityfordon i en stad av 
Lunds storlek) och borde ges ett 
seriöst bemötande. Det som den 
"nya majoriteten" kan åstadkom
ma på trafikmiljöns område blir 
nog i väljamas ögon det främsta 
testet på dess förm~ga. Faller det 
illa ut hotar 34 nya år av borgerlig 
majoritet i Lund, visar enkla so
ciala och demografiska fakta. 

Med sin ställning som ordfö
rande i den nämnd som är närmast 
ansvarig för trafikmiljöfrågorna 
har därför Lars Åström en nyckel
roll. Hur har han förvaltat den 
hittills? 

l. Genom sin kovändning i 
sistastundgjorde han bilfriaveck
an till en preliminär seger för Gun 
Hellsvik och de andra borgarna. 
Som politiker borde han ha insett 
att veckan var en viktig symbol
fråga inte bara för vpk utan för en 
stor opinion bland lundaborna. 

2. Spårvägsförslaget. Det är 
som sagt inte alla som försöker 
tolkadetlika välvilligtsom under
tecknad. Hade Åström och hans 
partikamrater i vintras inlett all
varliga och prestigefriasamtal med 
i första hand m p och v pk så kunde 
det ha rullat trådbussar (eller spår
vagnar) ha rullat på Lunds gator 
redan före valdagen 1991. 

bostadsministern, Ulf Lönnqvist, 
från Malmö: "en lönnfet odugling 
... ", senare om gatu- och trafik
nämndens ordförande Lars Åström 
(s): "en person som både i rondör 
och allmän kompetens starkt 
påtninner om bostadsminister 
Lönnqvist". 

Vad i glödheta h-e har deras 

Vätgas nästa projekt? 
Nu har den chansen försuttits. I 
augusti kommer en ny utredning, 
och sen blir det v ä! en ny lång och 
förvirrad debatt som ingenstans 
leder. Kanske kommer Lars 
Åström med ett stort utspel om 
vätgasbussar-han har ju uttryckt 
sin tro på denna högst tvivelaktiga 
teknik. 

3. Väg 108. Om det är något 
som socialdemokraterna av själv
bevarelsedrift borde undvika så är 
det att bilda majoritet tillsammans 
med enbart moderaterna och dra 
på sej den oundvikliga stämpeln 
"betongparti". Men det gjorde de 
alltså beträffande den nya länken i 
motorledsringen kring Lund - se 
Lars-Arne Norborgs artikel. På 
detta har miljöpartiet reagerat 
starkt genom insändare i dag 
(10.4). "Ni (socialdemokrater) 
håller på att förverka väljarnas -
och vårt - förtroende", står det 
avslutningsvis. 

Hotande förtroendekris med 
vpk, med miljöpartiet - och med 
en viktig opinion som är större än 
de båda partierna: vidhåller Lars
Arne Norborg att Lars Åström är 
"kompetent"? 

Cykla med 
Lunds Miljögrupp 
för ett bilfritt Lund 
(hela dret)! 

Cykeldemonstration 
lördag 27 maj 
Samling Clemenstorget 10.30. 
Start kl 11.00. Turen tar ca en 
timme och avslutas med möte på 
stortorget. Efteråt fika i gröngrä
set vid Domkyrkan. Kom gärna 
med egna banderoller och plakat, 
cyklar, tandem, flak, enhjulingar, 
hemmabyggen. 

Hälften bort! 
Katalytisk avgasrening hjälper 
inte. För att komma ner till de 
halter, av bl. a. kvävedioxider, som 
naturen tål, måste vägtrafiken 
minst halveras. Det är kalla fakta. 

Dubbelt upp! 
Därför måste alla nya stora trafi
kinvesteringar gå till kollektivtra
fiken. Snabb, bekväm och mrtät 
kollektivtrafik i kombination med 
restriktioner för bilismen, behövs 
för att minska vägtrafiken. 

Bilbefria Lund! 
Städer är utmärkta för kollektiv
trafik. Moderna spårvagnar eller 

utseende med det politiska inne
hållet att göra, Gunnar Sandin? 
Med vilken rätt i världen ger du 
dig på att beskriva människors 
utseende? Sånt tycker jag är oer
hört kl ara övertramp och jag tyck
er definitivt an du bör ta tillbaka 
foten. Den politiska debatten förs 
med sakliga argument. Personlig 
smutskastning hör inte hemma på 
vänsterkanten. 

Hälsningar 
Per Wickenberg (s) på Norr 

"l bästa fall blåögt" 
Att hävda motsatsen är kanske den 
för Åström välvilligaste tolkning
en. "Lars Åström (s) tycker att 
108-an är en miljöåtgärd. Det är i 
bästa fall blåögt", skriver miljö
partistema och hoppas v ä! att gatu
& trafiknämndens ordförande en 
gång ska genomskåda motorhö
gems argument och inse att nya 
breda vägar lockar fram fler bilar 
som kör fortare, förutom att tra
fikmiljö inte bara handlar om ren 
luft. Men vet Åström verkligen 
vad han gör, och är han verkligen 
"energisk", då är kollisionskursen 
ett fakrum. 

Kloka och ansvarskännande 
personer bland socialdemokrater
na (dit räknar vi naturligtvis inte 
Larry Andow) borde snarast inse 
detta och diskutera med Lars 
Åström om han inte kan gå över 
till någon annan politisk sektor. 
För att återställa förtroendet hos 
den miljömedvetna lundaopinio
nen borde kanske också ordföran
deposten erbjudas åt något annat 
parti i den "nya majoritet" som än 
så länge består. Det behöver inte 
vara vpk. 

Gunnar Sandin 

trådbussar är lämpliga alternativ 
för Lund, med en ringlinje som 
förbinder arbetsplatser och bostä
der. 

Stoppa Öresundsbron! 
En vägförbindelse över Öresund 
innebär att vi bygger fast oss ännu 
mer i ett bilsamhälle. Redan idag 
ökar trafiken med 5-6% per år. Att 
investera 11 miljarder i en bro är 
en gigantisk felsatsning som, om 
den genomförs, kommer att få 
ödesdigra konsekvenser för mil
jön. 
Kontaktpersoner 
S t i n a Larsson, T 129302 eller 
Karin Nielsen T 125881. 

Arr: Lunds Miljögrupp 
medlem i Miljöförbundet 

FRÅN 
DET 
KOMMUNALA 

Fungerande samarbete 
"Som framgår av texten i reserva
tionen är den samtidigt en inbju
dan till socialdemokrater och mil
jöpartister till diskussioner. 

Vi bedömer- utifrån vad dessa 
partier tidigare sagt - att det finns 
goda möjligheter att åstadkomma 
en kompromiss som är bättre än 
beslutet i kommunstyrelsen." 

SA skrev vpk i ett följebrev till 
tidningarna. Det gällde en reser
vation om kommunstyrelsens för
slag till principbeslut om bostads
anvisning. 

Det var både rätt och fel men 
mest rätt. 

Vpk ville att alla hyreslägen
heter som blir lediga ska lämnas 
till bostadsförmedlingen- med de 
lagstadgade undantagen för byte 
och för lähenheter i små hus. SAP 
ville undanta 50% av lägenheter
na i privatägda hyreshus utan stat
liga lån. C och mp ville dessutom 
att alla fastighetsägare skulle få 
undanta 12 specificerade lägen
heter. M och fp ville inte attdessa 
fastighetsägare skulle lämna nå
gra lägenheter alls till förmedling
en. 

Partierna upprepade dessa ställ
ningstaganden i fastighetsnämn
den och i kommunstyrelsen. 

Socialdemokraterna ändrade 
uppfattning till fullmäktige, sådär 
fick vpk rätt. Förhoppningarna om 
miljöpartiet visade sig däremot 
felaktiga. Istället ändrade center
partisterna sig. Tillsammans med 
s föreslog de att privata fastighet
sägare utan statliga lån skulle få 
undanta 12 specificerade lägen
heter men i övrigt lämna alla lä
genheter till förmedlingen . Vpk 
stödde detta förslag. När m p i den 
avgörande omröstningen tvinga
des välja mellan detta och m/fp
förslaget lade de ner sina röster. 

Att beslutet blev så bra beror 
inte på smidiga partiförhandling
ar för diskussionerna fördes inom 
partierna och inte mellan dem. Det 
visar emellertid att den nya politi
ska situationen innehåller möjlig
heter. Det här är nämligen en stor 
och viktig fråga. 

Nya förhandlingar 
Nu följer nya förhandlingar. Fast
ighetskontoret ska med utgångs
punkt från fullmäktigebeslutet 
försöka sluta ettfrivilligt avtal med 
fastighetsitgarföreningen . För
modligen vill ingen av dem ha ett 
sådant avtal. 

Det bästa vore om förhand
lingarna strandar för då kan kom
munen vända sig till hyresnämn
den och fä ett beslut om bostads
anvisning. I motsats till ett avtal 
kan nämligen ett beslut innehålla 
sanktionsmöjligheter. 
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forts Cullbergbaletten 
en egen scen och egen budget o.ch 
vill dessutom få status som natiO
nalensemble för modem dans. 

Någon sådan finns inte i Sve
rige förutom operabaletten i S tock
holm och den sysslar med klassisk 
balett. 

Anne Rothlin, ordförande för 
vpk i musik- och teaternämnden 
fick en ide. 

-Jag har följt Cullbergbalet
ten i flera år. Tänk om vi skulle 
kunna erbjuda dem en fast scen! 

Hon ringde till kulturminis tern 
som hon känner lite grand sedan 
tidigare. Bengt Göransson t1!1d~a
de om Lund ville vara remissm
stans i ärendet. 

Därför befinner sig Lunds 
kommun nu i det egendomliga 
läget att få yttra sig över Cullbe:g
balettens utbrytningsförsök till
sammans med statens kulturråd, 
nationalscenen Operan i Stock
holm samt Riksteatern själv. 

Reagerade snabbt . 
På Riksteatern undrade lednmg

en upprört vad man höll på med 
nere i Lund. En halvtimme efter 
det att Riksteatern fått ett samtal 
från Anne Rothlin, ringde Rik
steaterns chef upp Bengt Görans
son och begärde att få träffa kul
turministern. 

Riksteatern vägrar att släppa 
Cullbergbaletten. Dess trumfkort 
inför kulturministern är att tume
verksamheten på små och medel
stora scener runt om i Sverige är 
i fara, om baletten lämnar Rik
steatern. 

- Vi har diskuterat resandet 

~ ~~ fortsfrån 
{JA_ l VECKAIII första sidan 

21-0 l på scen: "Sator". Manusstopp 
Dackekuriren. 

UfOMBYS. 
Bio Spegeln S Förstadsg 38. Söndag 
kl 17 I Bergmans "Höstsonaten". 

med Cullbergbaletten, säger Anne. 
Tumeverksamheten i Jandet må
ste naturligtvis fortsätta. 

Andra erbjudanden 
Men Riksteatern är inte i läge att 

kunna ställa alltför hårda villkor. 
Cullbergbaletten har erbjudanden 
både från Wien och Berlin om att 
flytta utomlands. 

Veckobladet: Vad har vi för 
garantier för att bråket med Rik
steatern inte upprepas i Lund eller 
att vi bara är en bricka i baletens 
spel med Riksteatern? 

- Cullbergbaletten verkar ha 
en uppriktig vilja att etablera sig i 
Lund, om vi kan erbjuda dem en 
fast scen, svarar Ann . Vi har fört 
ingående diskussioner med Mats 
Ek som är balettens konstnärlige 
ledare och med Birgit Cullberg 
själv. Vid det möte som vi ska ha 
på torsdagen med landstinget (dvs 
igår i förhållande till VB:s press
läggning) kommer Birgit Cullberg 
att delta. Försöket att få Cullberg
baletten till Lund backas också av 
socialdemokratin. I samtalen med 
landstinget deltar Claes Göran 
Jönsson. 

Lystna blickar 
I Lund skulle Cullbergbaletten 

kunna bli en regional ensemble. 
Ansvaret skulle delas mellan sta
ten, kommunen och landstinget. 

Lokaler som diskuterats är 
bryggeriet, gamla seminariet, 
stadsteatern och socialhögskolans 
lokaler på Bred gatan. 

Vart tog tåget vägen'? 
Första maj - mycket folk i cen
trum. Människor rör sig i Lund a
gård, kring domkyrkan och på 
Stortorget. Många i väntan på 
dagens demonstrationståg. Sossar
na utgår programenligt från Mår
tenstorget, går en sväng Fiskare
gatan/Klostergatan varefter de 
defilerar Kyrkogatan ner med 
Stadsparken i sikte. 

Så väntar vi på vpks tåg. Det 
startar väl från Clemenstorgetsom 
vanligt? Ja, där syns det i Kloster
gatan! Men- vart tog det vägen? 
Stora Gråbrödersgatan? Ja, då 
kommer det väl fram till stortor
get från Fiskargatan. Jösses, vart 
fOrsvarm de nu? Grönegatan? Här 
gäller det att se innan det slinker 

Ka rin Blom 
Ua r da vägen D:8 5 
223 71 Lund 

I grova drag firms två alterna
tiv: det ena är att bygga till stads
teatern. Det andra att i en arman 
fastighet försöka ge truppen både 
repetitionslokaler, administration 
och scen under ett tak. Anne - och 
MatsEk - har kastat lystna blickar 
på magasinet vid Kung Oskars 
bro, som lovats bort till AF. 

-Magasinet skulle passa per
fekt. Men jag förstår att det är ett 
dött förslag . 

Regionen dansar 
Veckobladet: Varför Cullbergba
letten? En elitgrupp ur en till råga 
på allt rätt smal kulturverksam
het? 

- Inte i Lund, svarar Anne 
Rothlin. Dansintresset här är 
enormt. Det gäller hela regionen: 
modem balett, klassisk balett, 
jazzdans och sällskapsdans. Att 
satsa på en professionell konstnr
lig grupp som Cullbergbaletten är 
positivt för kul turen som helhet. 
Det kan skapa ett kulturklimat som 
både kan stimulera amatörkultu
ren och locka skickliga konstnär
liga ledare ur andra genrer att 
bosätta sig i Lund. 

Cullbergbaletten är dessuto~ 
progressiv, menar Anne, både ttll 
sin form som modem balett och 
till sitt irmehåll. Många om upp
sättningarnahandlarom förtryck i 
olika former med "Soweto" som 
ett av de kanske mest gripande 
exemplen. 

genom Kattesund och med ~ 
kringgående rörelse smyg~r stg 
till målet- Stortorget- baktfrån. 

Allvarl igt talat. Första m~et 
med att anordna en demonstratiOn 
är förstås att få så många som 
möjligt att demonstrera. Men ~et 
andra målet måste väl vara att v1sa 
upp sig för så många som möjligt. 
Varför i herrans namn då lägga en 
marschrutt som omsorgsfullt und
viker den del av Lunds centrum 
där "alla" finns?! 

l . 

PS Dessutom kunde gott blåsor
kestern fått spela fler traditionella 
kampsånger. Och varför ftck vi 
inte sjunga Internationalen? Och 
varför räknade ingen antalet de
monstranter? 

Svar: 
De båda räknamas uppgifter gick 
så mycket isär så arrangörerna 
valde att inte uppge någon siffra. 
Men allt talar i efterhand för att 
sydsvenskans räknare hade rätt: 
drygt 800vpk-are ( ochknappt 700 
sossar). 

POSTTIDNING 

Mångfald - inte enfald 
antirasistisk söndag 
på Smålands 
Program: 
13.00 Cafeet öppnar 
14.00 Högerextrirnistiskarörelser. 
Av Helene Lööw. 
15.30 Högerextrirnisternas infly
tande i dagens Sverige. Av Rein
hard Helmers. 
17.00 Invandrarföreningarpresen
terar sig. Bl.a. från Chile, El Sal
vador, Kurdistan och Iran. 
20.00 Antirasistisk festmedmånga 
läckerheter. (Inträde 10:-) 
Alla är hjärtligt välkomna. 
Arrangörer: 
Stoppa Rasismen, m fl föreningar. 

UTHYRES 
Vackert rum i nyrenoverad skånelänga 
i Värpinge uthyres från 1 juni. Tillgång 
till kök och bad. 1 O minuter från centrum 
med buss 2 eller SJ 139. 

Lene Rosenkvist, tel 131555 

MÖTE OM KOMMUNENS 
BUDGET torsd18/5 kl19 stadsbiblio
teket studiecirkelrum 1. Vi ska 
diskutera budgetbehandling i 
kommunala nämnder. Nämndledamö
ter bör ta med sig budgethandlingar 
och sina yrkanden . 
BLÅSORKESTERN. F re 12.5 kl 19 in
vigning tidskriftsverkstan, Fabriksg 5. 
Må 15.5 kl 18.45 extrarep med Birgit på 
Kapellsalen. 
VANDRINGSSEKTIONEN. Ti 13.5 kl 
20.30 möte om sommarvandring hos 
Ingrid, tel142672. 

lii==~·~l 
Kompolmöts må 16.5 kl19 på vpk·lo· 
kalen. Bostadsbyggnadsprogram, bilfri 
innerstad mm. Se särskild no~s om 
budgetmöte l 

!VECKOBLADET Il 
Dena nummer gjordes av Finn Hag· 
berg, Rune Liljekvist och Gunnar San· 
din. 

Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar Sandin, tel 135899. 
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