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Fredag 19 maj 

19- 25 maj 
VB:s kalendarium över kultur
arrangemang och andra offentliga 
tillställningar. Interna möten åter
finns i mötesspalten på sista 
sidan. 
SÖDRAN 
Familjen, fred- sänd. kl 21 en film 
av Ettore Scola. Fred lärd kl 24 
Tom Waits BIG TIME, en svettig 
nattklubbsdoftande konsertfilm. 

MEJERIET 
DIZZY GILLESPIE onsd kl 
20.Förköp Folk & Rock o. 
Mejeriets Cafe. 

KOMMUNDELSNÄMNDENS 
DAG lärd på Norra Fäladen. 
Aktiviteter på torget. Lunds 
Kommunistiska Blåsorkester 
spelar kl 12.30. Rockkonsert på 
Fäladsgårde n. 

Dockspelsfestival 
Fred lärd Kulturen i samarbete 
med studiefrämjandet och 
kulturföreningarna Pinochio och 
ACLA. Program: fred: Kulturen 
Auditoriet kl1 O "ön" (fr 5 år), kl 1 O: 
i Pockteatertältet "La incredible 
historia de Vulcano" på spanska 
(fr 5 år), kl 13.15 Marionetteatern 
Morianen "Eiefantungen" (fr 4 
år),Upptäckarrummet kl10,10.30 
och 14. Lörd Kulturen Auditoriet 
kl 12 Pygmeteatern "Bacon & 
violer" . Kl 14.15 Kulturens 
dockteater "Snövit och Rosen 
röd" (fr 4 år), Pockteatertältet kl 11 
La Campania Loca "Abrakadara El 
!ondo del mar" på italienska Kl 15 
Dockteaterverkstan "Kasper" -
sista förast. för i år (fr 5 år) . 
Upptäckarrummet kl 13 och 
13.30. Lörd stadsbiblioteket 
Gröna Rummet kl 10.30 Hugo 
Catolino ·sagan om den lilla 
flickan, vita blomman och tigern" 
(fr 4 år), kl 12 Hugo Catolino 
"Hans y Greti" .Hörsalen Kl 13 
Malmögruppen Teatrino "Svarta 
gässen". kl 13.30 Toxahue, 
Mexiko "l havet" (utan ord) 

LILLA TEATERN fred kl 19.30, 
lärd kl19, sönd kl19,30 Gästspel 
från Stockholm Teorier av Viktoria 
Venediktson, regi Sara Granath 

fons på sista sidan 

Nya tågtider i Lund: Till J ur a i juli 

Blandade karameller 
Fler detaljer är nu avgjorda om 
sommarvandringen i Juraber
gen. Det blir avresa söndagen 
den 2 juli (16.40 från 
Köpenhamn) och hemkomst på 
morgonen två veckor senare. 
V andringen bör j ar v id 
spår v agnens ändhållplats i 
Basel, och dagsetapperna bli 
mycket måttliga. Byar och 
småstäder ligger tätt. Revolu
tionsjubileet firar vi i den lilla 
franska staden St Claude. An
mälan allra senast den 8 juni till 
Gunnar Sandin, te! 135899. 

Söndag den 28 maj inleds det nya tidtabellsåret på 
järnvägen. De nya tidtabellerna för allmänheten har inte 
kommit än, men VB har genom SJ-personalens till
mötesgående fått ta del av en internupplaga. En titt visar 
att det inte blir några dramatiska förändringar för 
lundabornas del, att somligt blir bättre men annat sämre. 
Störst är försämringarna för resenärer mot Kristianstad 
och Karlskrona. 
Den som ska från Lund till 
Karlskrona får ofta två byten: i 
Hässleholm och Kristianstad. 
Föga tröst då att snabbaste 
förbindelsen nu tar 196 minuter 
mot förut 204. Och till Kri
stianstad går det nu bara fyra 
direkttåg om vardagarna mot 
förut nio. 

Något snabbare till Stockholm 
Minuttalen för avgång är juste
rade i många relationer, och det 
gäller även södra stambanan till 
Stockholm. Intercitytågen går nu 
7.36 osv i stället för 7.16. Men 
restiden har kapats åtta minuter. 

Det senare är förstås en 
nackdel när man åker upp med 
direkta nattåget som nu är 
framme 6.59. Det blir svårt att 
få mer än sex och en halv tirn
mes sömn i fortsättningen. 

Fast man kan åter komma till 
Stockholm före klockan ett med 
tåget som lämnar Lund 6.14. 
Det lär vara den röda avgångens 
popularitet som ligger bakom 
förbättringen. Tyvärr kan vi inte 
säga något konkret om just röda 
avgångar, för de finns inte 
noterade i förhandsupplagan. 
Enligt löfte blir de något fler än 
nu. 

Ännu snabbare till Götebprg 
Till Göteborg kommer man i 
fortsättningen som snabbast på 
3.12 timmar vilket är en skaplig 
förbättring med 22 minuter. 
Man är framme redan kvart i tio. 
Fast då stoppen slopade i Fal
kenberg och Varberg. 

Det trista med Västkustbanan 
är att numra bara ett enda dagligt 
tåg (utom på sommaren och 
söndagar) går den vackrare vä
gen över BåStad. Markaryd är 
inte alls lika storslaget. Vill man 
till Ängelholm på andra tider än 
12.26 från Lund får man åka 
buss. 

Till Ystad och Simrishamn är 
det inga egentliga förändringar. 
Däremot har tågvännen extra 
anledning att fara till Trelleborg 

nu fram till den 4 november. Då 
går det nämligen ett eftermid
dagståg från Malmö 17.10, med 
lämplig SJ-anslutning från Lund 
16.41. 

Pågarna 
För många är det ju intressantast 
med närtrafiken och pågatågen. 
Allmänt gäller att de är lika 
många som nu i olika riktningar, 
men att flertalet klockslag har 
justerats. Än gäller det att tåg 
till Malmö normalt går två 
minuter efter hel och halv 
timme, men från den 28 maj äJ: 
det fem minuter före. I riktning 
mot Helsingborg går de i 
gengäld sex minuter tidigare. 

För att summera: försämring
arna i den nya tidtabellen blev 
inte så stora som några av os 
hade fruktat. Men det är ju 
kraftiga förbättringar över hela 
linjen som hade behövts! De 
kommer tidigast om ännu ett år. 

Överklagar 
Arkitekt Bo G Mårtensson 
överklagar beslutet att ge lant
mätaren Anders Tingvar jobbet 
som stadsbyggnadsdirektör . 
Hans motiveri~_g är mycket 
knapphändig . Overklagandet 
bemöts av Tingvar och perso
naldirektören men det är ovisst 
om facket får yttra sej. 
Kommunens bevärsnämnd vän
tas avgöra saken under juni. 

På plats 
Nu görs VB på Fabriksgatan, i 
en rymlig och fräsch lokal. 
Välkomna på studiebesök en 
onsdagkväll, kära VB-läsare. 
Telefonnumret hit är alltså 
115159. 

Angelägen teater 
för stora och små 
Denna vecka spela~ dockteater i Lund. Se programmet i 
kulturspalten "i veckan". Bakom arrangemanget står de två 
kulturföreningarna Pinocchio och ACLA De har fått ekono
miska bidrag från studiefrämjandet, kulturstödsnämnden, 
landstingets kulturnämnd och Kulturen i Lund. Här nedan ger 
vi bakgrundsiformation om några av de tiotal grupper som 
spelar på festivalen. Vi har valt att presentera de utländska 
gästerna och deras föreställningar för att underlätta förståel
sen, eftersom de inte spelas på svenska. 

ETT EKOLOGISKT BUDSKAP 
framför den colombianska tea
tergruppen "La Loco Compania" 
Gruppen som bildades 1979 i 
hemlandet har sedan dess rest 
kors och tvärs genom Latiname
rika och Antillerna för att sprida 
sitt budskap. 

Sedan två år tillbaka har man 
slagit sig ner i Italien och turne
rar nu i Europa. Gruppen, som 
består av Jimenez och Gladys 



Praktiskt försök kontra jippo 
Föreställ dig Mårtenstorget en 
vacker lördagsförmiddag, som 
sistlidna pingstaftonen. Men 
tänk bort den långsamt fram
puttrande bilkön mellan Spyken 
och Bankgatan. Tänk dig 
Lundagårds trottoarservering 
och en kopp kaffe utan av gaser. 

Det är någonting vi får fort
sätta att fantisera om för någon 
bilfri vecka inleds inte i Lund 
denna helg! Efter att gatu- och 
trafiknämndens beslut överkla
gats beslöt dess majoritet att 
skjuta upp den bil?-ia veckan på 
en obestämd framtid . 

Och en flyttning av den 
bilfria veckan till t ex en vacker 
sensommarvecka kring skol
starten är kanske inte så mycket 
att föra liv om. Men det är fara 
värt att beslutet också har andra 
orsaker än en gatunämnds
ordförandes räddhåga eller 
bristande tilltro till det besluts
underlag som den egna för
valtningen arbetat fram (där 
också de juridiska förutsätt
ningarna undersökts). 

Det är inte längre ens en 
offentlig hemlighet utan_ inge~ 
hemlighet alls att förtjusrongen 1 

den sortens bilfrihet är mycket 
begränsad inom betydande delar 
av den Lundska socialdemo
kratin. Oavsett vilket resultat 
länsstyrelsens prövning. får __ är 
den bilfria veckans framtrda ode 
osäkert. 

Bland allt fler av veckans 
motståndare, från Larry Andow 
till Jan Mårtensson, framhålls i 
stället Näsans Dag . Och det. 
Och det är kanske inte så 
förvånande. En Näsans Dag 
mellan hägg och syren i en b!l
och bussfri innerstad är betydligt 
mer publikfriande. Ju mer man 
hör om Näsans Dag desto mer 
får den karaktären av en mänsk
ligare minivariant av Malmös 
årliga kräftkarneval. Den bil_fria 
veckan är däremot ett praktrskt 
försök med bilfrihet i en 
arbetande och levande stad. 
Vilket man väljer beror nog 
mest på vilka ambitioner man 
har. 

Dock - det finns väsentligare 
trafikpolitiska spörsmål än 
veckor och dagar. Om gatu- o~h 
trafiknämnden kunde samla srg 
till ett konkret genomförbart 
beslut om Lunds framtida lokal
trafik- effektiv och dieselfri - så 
har den nya majoriteten . i alla 
fall åstadkommit något mtnnes
värt under sina första tre år. Om 
inte är det fara värt att det också 
blir de sista tre åren. 

V pk Lund, styrelsen 

Obs att Arbetet i ledare den 17.5 
kräver bilfritt Malmöcentrum 
innanför kanalerna! 

En dag i fritidsnä~nde~ 
Och inte vilken dag som helst tänkt på omklädnmg~rumm~n l 

rör det sig om, utan onsdagen Högevallsbadet, som 1 ~:am~den 
den 17 maj då fritidsför- organisatoriskt ska hora rhop 
valmingens budget skulle tas, med idrottshallen. En ~e~ensam 
eller närmare bestämt ett chef ska blandarmat tillsattas. 
underlag för MBL-förhandling 
fastställas (men normalt brukar 
nog inte förhandling~a leda till 
några större förändnngar om 
inte politikerna själva upptäckt 
att de fattat tossiga beslut) . Det 
här var min första fritidsf
örvaltningsbudget och jag hade 
inte allt för djupt kunnat sätta 
mig in i alla intentioner. Som 
suppleant kunde jag dock ~
provisera och tänka fr~tt. 
Ordinarie för vpk, Göran Fnes, 
tillika ordförande, fick stå för 
partilinjen. 

S håller ramarna 
Mötet började kl 13. Något över 
18 var budgeten klar. Göran 
klarade ordförandeuppdraget 
alldeles utmärkt, höll aggres
sionena på plats, fann på_ kom~ 
promisser och fastnade mte 1 

detaljer. Sossar och vpk ha~e 
haft ett förmöte och kommit 
överens om vad man inte var 
överens om. Claes Göran Jöns
son hade givit direktiv om att 
ramarna skulle hållas, så s äg
nade sig mycket åt att plussa här 
och dra av där. 
Borgarna höll en järnhård di
sciplin under Benny Jönss~ms 
fasta ledning. Här skulle mte 
pratas strunt och ovidkom
mande, spontana åsikter fic~ ej 
fördröja mötet. Miljöpa~ttets 
suppleant Birgitta Kuylenstt~rna 
N adel (nästan alla miljöpartister 
tycks ha konstiga namn) k?m 
blek och sjuklig inrusande litet 
efter det att mötet öppnats. Hon 
genomförde tappert hela bu~
getdelen av ~ötet o~h var därvtd 
tvungen att Improvisera - upp
enbarligen. Ur vpk och sosse
perspektiv hamnade hon oftast 
rätt men det farms några skön
het~fläckar (exempelvis ett ute~ 
blivet anslag till idrottsplatsen 1 
Genarp), som kanske kan rättas 
till vid budgetens slutliga klubb
ning. 

Borgarna uppskju~er . 
Först behandlades mvestenngs
planen. Förvaltningen hade 
föreslagit en rad nyhe_ter _och 
underhållsprojekt som g1ck Ige
nom tack vare vpk, s, mp. 
Sammanlagt hamnade man ca 4 
miljoner över ramarna. :Borgar
nas taktik var att uppskjuta det 
mesta ett år och i stället satsa 
alla kulorna på renovering av 
idrottshallen, utan att allt för 
mycket (det blev 593 tusen) 
överskrida riktlinjerna. Idrotts
hallen kommer alltså förmod
ligen få bättre omklädningsrum 
och toaletter, sittplatser med 
ryggstöd, förbättrad ventilation 
och isolering. Själv tycker Jag 
det vore viktigast med en bra re
sultattavla och att det gjordes 
något åt den dåliga akustiken 
samt att man även kunde ha 

Nej till badförbättring 
Ett förslag från vpk att projekt
pengar skulle avsättas för att 
lösa Högevallsbadets. omkläd
ningsrumsproblem avvisades av 
övriga partier. Per Lundgren (s) 
tyckte att det skulle man ha 
tänkt på när badet byggdes. V pk 
och de andra partierna var kort
synta vid den tidpunkten, Ill:en 
till skillnad från övriga partler 
är vi beredda att bättra oss . I 
framtiden måste man investera 
ordentligt när man bygger an
läggningar som ska vara länge. 
Gerdahallen är ett armat exempel 
på hur idiotiskt små omk.~äd
ningsrum som byggs. Det galler 
att hålla ett öga på de nya hal
larna som planeras! 

Detta var en liten utvikning. 
Åter till budgetmötet I slutet av 
investeringsdelen kastade Göran 
in ett häftigt förslag ?~ en 
konstgräsplan för ca 4 rrulJoner. 
Den ska kunna användas av 
kommunens framgångsrika 
landhockeyförening men också 
av fotbollsklubbarna. Benny 
gjorde ett lamt försöka att spela 
ut Krubbans önskemål om en 
fotbollslada mot konstgräset Det 
senare blev dock majoritetens 
vilja. Själv tycker jag att även en 
lada borde byggas, eftersom 
gräsplanerna- tänker d~ näTfll:ast 
på korpens _ är i så dåligt __ skick. 
Enligt rykten skulle de kara rå
korna gå omkring och välta upp 
tuvor för att finna mask. ~en 
förmodligen är det mänskliga 
slitaget på planerna för s~ort och 
underhållet för snävt tilltaget. 
Kanske är konstgräset på sikt en 
lönsam affär. 

Vin på Mejeriet . . 
När mötet kom in på MeJenet 
drabbades Benny Jönsson, bor
gerlighetens språkrör, ~~ st?r 
indignation. Han hade last ~1g 
till att Cafe Med Mera hade m
komster av vinförsäljning. H~s 
upprördhet gällde ?els att Meje
riet inte var drogfritt och dels att 
det rörde sig om illojal konkur
rens mot andra näringsställen . 

Själv gav jag uttryck åt den 
åsikten att det väl är helt natur
ligt att vuxna dricker gott vin i 
offentliga lokaler. V ar för ska 
man sitta hemma ensam och rå
supa? Vad jag vet serveras det 
bara vin vid privata tillställ
ningar, som t ex när Kristina 
Merker fyllde 40 år. Benny er
kände att han själv minsarm inte. 
spottade i glaset eller ~~kade neJ 
till röka, men att kr1t1ken mot 
Mejeriet ändå kvarstod. I den 
fortsatta debatten framgick det 
att såväl politiker som för
valtningen nog ville påverka ett 
och armat på Mejeriet, men nå
gon sorts dimma rådde ... 

Centrumsatsning 
Efter investeringsbudge~~n följde 
förändringar i driften. Aven här 
ville borgarna vara snåla, men 
vpk, s och mp lyckades få ige
nom den ganska tunga sats
ningen på att skapa bättr~ 
förhållanden för ungdomar 1 
centrum. Hemgården ska kunna 
hållas öppet sent fredagar och 
lördagar. Här ska ~a~ ku~na 
titta in och ta en btlliga ftka 
även nattetid. Två områdes
arbetare ska på kvällarna frott~a 
sig med ungdomarna och peJ~a 
problem och önskemål. Det blir 
ett treårsförsök. 

Organisatoriskt ska centrum 
upphöra att sortera under frit!ds
område Söder och i stället bli ett 
eget område med egen områdes
ansvarig fritidsassisten och egen 
fritidsledare. Förvaltningen hade 
velat ha en gårdsföreståndare på 
lokalen i V årfruskolan, men det 
blev avstyrkt. 

På den här punkten blev det 
en livlig diskussion. Månge~ 
åsikt vädrades om hur våldet 1 
centrum skulle dämmas upp. 
Min egen åsikt, som f~r~tås _är 
intressantast, är att fntldsför
valtningen nog inte kan göra 
mycket härvidlag. Det beh~~s 
andra åtgärder, som t ex att for
bjuda biltrafik . i stadskä:nan 
nattetid, fler poliser samt tät~.e 
nattrafik till byarna utanfor 
Lund. Många ungdomar driver 
omkring i stan helt enkelt för att 
de inte kan komma hem! 

Åtgärder mot våld 
Men även om fritidsförvalt
ningen inte kan göra mycket n:tot 
våldet bör det ju i centrum fi~
nas åtminstone ett normalt fn
tidsutbud för ungdom som inte 
släpps in på krogar o~h d~shak. 
Egentligen skulle det oehovas ett 
Mejeri i centrum också, exeiD:
pelvis i Gamla Elver~et (men dtt 
ska visst Mammon 1 gestalt av 
Skårtska banken flytta in). 

Det togs förstås en väldig 
mängd andra beslu! .På drift
sidan, men det kan VI mte hålla 
på och tjata om här. Summan a:v 
kardemumman blev att maJon
teten fick igenom en driftbudget 
som överskred ramarna med l, 
245 miljoner. Det är ganska 
måttfullt, men innebär ändå att 
den negativa trenden. från bor
gerlighetens maktpenod planat 
ut.. -



40-talistiska gaphalsar 
Så här skriver DN i sin ledare i 
tisdags: "Miljöpartiets kongress 
har närmast övertydligt demon
strerat de problem som är 
förbundna med en 'stormötes
demokrati' där alla ska yttra sig 
om allt En minoritet av prat
glada tar snabbt över före
ställningen och åstadkommer 
genom sin aktivitet en sådan 
utmattning att det blir svårt- för 
att inte säga ogörligt - för fler
talet att fatta genomtänkta 
beslut. Till sist får viktiga av
göranden ske i en hast, ifall de 
alls ska hinnas med." 

Jo, nog har man ett och 
annat minne från tidigt 70-tal av 
den här sortens tillstånd. Oänd
liga sittningar, många ordnings
frågor, debatter om huruvida det 
skulle sättas streck i debatten 
etc. Det var ofta jobbigt och 
tonfallet i DN-ledaren är sådant 
att det verkar självupplevt. Till
talande empati hos ledarskri
benten tycker man. Fast på 
slutet i ledaren är det andra to
ner: det handlar om trovär
digheten i uppgörelserna med 
andra partier: "Det torde spela 
roll för bedömningen av partiets 
möjligheter att stå för en 
överenskommelse att de interna 
ansvarsförhållandena förblir så 
oklara." Jaså, det var där be
kymren satt tänker man, det 
gäller att varna socialdemokra
terna för att lita på Miljöpartiet, 
jo vi förstår. 

Utanför skeendet 
Bilden klarnar när vi går till 
sydsvenskans ledare för samma 
dag. Det är ord och inga visor: 
"Kongressen i Falun blev en 
obarmhärtig bekräftelse på de 

grönas omognad ... Miljöpar
tiets kongress i Falun visar att 
de gröna idag inte förmår utöva 
något politiskt inflytande och 
inget parti, inte ens en mino
ritetsregering som söker stöd åt 
alla håll, kan, vill eller vågar 
lita på Miljöpartiet . . . De gröna 
har genom sin kongress visat att 
de står utanför det aktuella 
politiska skeendet." Och till sist 
det tillsynes återhållsamma 
slutomdömet: "Miljöpartiet har 
varit en väckarklocka i politi
ken, men det ser ut som om 
tiden redan är på väg att rinna 
ut." Lite önsketänkande där, va? 

Fjunet blev skägg 
Men det är först med ledaren i 
onsdagens Svenska Dagblad 
som bilden står fullständigt klar: 
Under rubriken "Den förtappade 
generationen" kan man läsa: 

"Det började i Seco under 60-
talet. Fjuniga dockbyråkrater 
hade som specialitet att begära 
ordningsfråga i ordningsfrågan. 
Elevriksdagarna förvandlas till 
kaos och drog löje över allt vad 
unga politiker hette. 

Några år senare var det 
studentkåren som förhärjades. 
Fjunet hade växt ut till skägg. 
Men det var samma generation 
som återkom på stormötena och 
i studentkåremas fullmäktige
församlingar, en generation som 
verkar ha outsinliga förråd av 
tomma ord och som verkar 
betrakta resultatlöst kongress
pratande som livets högsta 
existensform. 

Nu, femton år senare, har 
denna förtappade generation av 
pratmakare och gaphalsar nått 
rikspolitiken. Nu kallar den sig 

Bilfria veckan är inte inställd! 
kommunerna ska upprätta en 
beredskapsplan. 

Det är inte särskilt sannolikt 
att dessa överväganden ska ge 
länsstyrelsen eller Traf"lksäker-

"Miljöpartiet de gröna". Men 
pingsthelgens kongress visar att 
engagemanget är mycket större i 
procedurfrågorna än för miljön. 
Denna generation av 40-talister 
förnekar sig inte." 

Som så ofta var det befriande 
att läsa Svenska Dagbladet: man 
inser på vilken sida man är, allt 
blir liksom tydligare. 

Form = innehåll 
Det finns bara ett råd att ge 
miljöpartiet: Bry er inte om vad 
de skriver. Det är era fiender 
som skriver (vi i vpk är bara 
konkurrenter) och deras avsikt 
är att bekämpa och splittra er. 
Man får hoppas att de trivs 
bättre på de hjärndöda före
ställningar som går under 
namnet av kongresser i deras 
egna politiska partier. 

När folk pratar om formen 
handlar det alltid ytterst om 
innehållet. När vänstern på 70-
talet förde fram grundläggande 
kritik mot det sätt världen var 
ordnad under imperialism och 
kapitalism brukade det anföras 
att vi var långhåriga och 
ohyfsade. När vpk Lund 
kämpade för en förnyelse av 
synen på socialismen i världen, 
bedrev en utomordentligt skick
ligt kommunalpolitik i opposi
tion och vann röster val efter val 
så var partihögerns främsta 
argument mot oss att vi var 
desorganiserade genom att vi 
vägrade att ha en ordförande. 
När miljöpartiet inte ställer upp 
på det svenska parti - och sam
hällslivets gängse värden så är 
det de yttre formerna som kriti
ken formellt riktas mot. 

Själv skulle jag vara stolt och 
glad över att få vara med i ett 
parti som skälls ut på det sättet 
som Svenska Dagbladet gör. Se 
upp den dag de börjar prisa er. 

Talröret 

hetsverket anledning att förbjuda 
Lund genomföra en bilfri för
söksvecka som är planerad se
dan lång tid, inte innebär något 
totalförbud och dessutom inte 
omfattar särskilt stort område. 

Det är viktigt att påpeka att den 
bilfria veckan ingalunda är in
ställd. Gatu-och trafiknämnden 
har skjutit upp den. Det var fegt 
men det betyder inte att man 
tänker ställa in den. Nu gäller 
det att få ett nytt datum så 
snabbt som möjligt, men framför 
allt att ihte låta denna händelse 
försena planeringen av innerstan 
som befriats från biltrafik för 

Lundatjejer valda 

gott. . 
Göteborgs kommun vtll 

stänga av staden för biltrafik när 
luftföroreningarna blir särskilt 
svåra. Storstadskommitteen fick, 
vid sidan om sina ordinarie upp
drag, utreda detta. 

Den möjligheten finns inte 
idag, konstaterade kommitteen. 
Det är detta uttalande som Gun 
Hellsvik grundar sitt överklag
ande på. Det har inte mycket 
med bilfria veckan att göra. 

Kommittens förslag till ny lag 
handlar framför allt om hur ett 
totalt biltrafikförbud i stora 
stadsområden ska kunna verk
ställas snabbt. Det är det stora 
problemet med nuvarande lag
stiftning. Kommitten föreslår att 

Bodil Petersson, f d kommun
fullmäktige och f. d KU-om
budsman, och Petra Nilsson, f d 
ordförande i KU Skåne, valdes 
båda in i Kommunistisk Ung
doms förbundsstyrelse vid kon
gressen i Södertälje 4-7 maj. 

I övrigt var kongressen, en
ligt vad en väl placerad källa 
omtalar för VB, ungefär lika 
hysterisk som vanligt. Helnatts
plena, 550 motioner och gott om 
unga och galna(i såväl positiv 
som negativ betydelse) åsikter. 

V alet av den nye förbunds
ordföranden, Magnus Blomgren 
från Uppsala, bådar dock gott 
för KU:s framtid, även om en 
del annat på kongressen inte 
gjorde det. KU:s gamla förmåga 
att reproducera en slags garlSka 
självgod sekterism i medlemsle-

den visade sig ha firat oväntade 
framgångar under den gångna 
kongressperioden meddelar vår 
väl placerade källa. Detta omin
tetgjorde förbundsledningens 
försök att vidareutveckla KU 
mot ett mer öppet och modernt 
förbund. Trots detta befäste 
KU:s väl utvecklade position om 
än inte utan strid i centrala poli
tiska frågor som t ex kvinnofrå
gan. 

De kommande tre åren blir 
intressanta, avslutar vår väl pla
cerade källa mångtydigt. 

DH 

FOTNOT 
Med "väl placerad" förstås att källan 
befann sig i kongressfiket med kaffet 
bredvid sig, intem-TV:n framför sig 
och sorlet runt sig. 

FRÅN 
DET 
KOMMUNALA 

Kommunens ekonomi 
Det förs en lite konstig ekono
midebatt just nu. Den handlar 
om bokslutet för 1988. Gun 
Hellsvik(m) och Claes-Göran 
Jönsson(s) är överens om att det 
gick dåligt för Lund. 

Claes-Göran Jönsson låter 
som om han ville höja skatten 
retroaktivt och Gun Hellsvik vill 
införa retroaktiva besparingar. 
De får hjälp av Anders Ebbe
son(mp) som helst vill höja 
skatten samtidigt som han spa
rar. 

Det är naturligtvis en helt 
omöjlig ståndpunkt. Alla vet ju 
att Lund har klarat av verksam
heten 1988 utan en skattehöj
ning. Kommunen har t o m gått 
med ett visst överskott. 

Jönssonligan påpekar att 
överskottet kommer från affärs
verken. Den skattefinansierade 
verksamheten har haft under
skott. Det är sant. Kommunen 
har helt enkelt lånat pengar av 
sig själv och bokfört internränta 
för detta. 

Det är en helt legitim opera
tion. Kommunen kan utan pro
blem fortsätta med det. De bok
förda räntekostnaderna i förhål
lande till skatteintäkterna har 
minskat under de senaste åren. 

Jönssonligan kan naturligtvis 
vare spara eller höja skatten re
troaktivt. Istället vill de göra 
dessa operationer i budgeten för 
1990. Det bådar inte gott. En 
skattehöjning utan motsvarande 
utvidgning av verksamheten in
nebär bara att kommunens likvi
ditet ökar. Det har kommun
innevånarna inte någon glädje 
av. 

När larmet kring bokslutet för 
1988 lagt sig och det börjar 
komma mer tillförlitliga progno
ser över skatteintäkterna 1990 
kommer det troligen visa sig 
möjligt att öka verksamheten 
utan att höja skatten. 

Eurostopp 
När detta läses har SSK-ord
föranden Nils Yngvesson an
tagligen besvarat en vpk
interpellation om den planerade 
Eurostopanläggningen i Präst
berga. Interpellanten frågar om 
etableringen är förenlig med 
regeringens och riksdagens 
trafikpolitiska mål och med 
finansministerns varning för 
överetablering av externa köp
centra. Vidare URdras vilken 
information som SSK har fått av 
de inblandade intressenterna 
(varav flera statliga) och vad 
Yngvesson tycker om anlägg
ningen. 
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forts från första sidan 

Torsd kl 19.30 5 enaktare 
Bröllopet i Kaanan, Björnen, Den 
starke, Ritten till havet och Även 
dina kameler. 

Dagböcker l arbetsmiljö
forskning Jitka Linden föreläser 
vid fredags-lunchen hos Forum 
för kvinnliga forskare. Biblioteket 
på Palaestra kl 11.45-13. Medtag 
matsäck, dryck kan köpas på 
Forum. Terminens sista föreläs
ning. 

SMÅLANDS Fred. dött, lörd 20-
01 Matpub. Månd kl 19 skrivar
cirkeL Onsd kl 18 socialistisk 
studiecirkel. Torsd 21-01 Råk
kenrollpub. På scen: Grace Kelly 
carcrash 

Amnesty, Gröneg 7. Tisd Öppet 
Hus kl17-19. 

UTOMBYS. 
Bio Spegeln S:a Förstadsg 38. 
Söndag Obs kl 15 l Bergmans 
"Fanny och Alexander". 

Stor väg förstör 
Höjeåns dalgång 

Skriv på 
protestlistorna! 

Klostergårdsbornas protester har 
tidigare lett till resultat. Den pla
nerade S Ringens sträckning har 
kommit allt längre bort från Klo
stergården. En väg omedelbart 
söder om Sunnanvägen, där de 
nya husen nu ligger, har förhin
drats. En väg som skulle korsa 
Höje å under järnvägsviadukten 
har förhindrats. Och den stora väg 
som skulle korsa Höje å mellan 
stan och Värpinge har nu byggts 
bortom Värpinge i stället. .Folk
partiet och Centern har ändrat sig 
och är nu kritiska till vägplanerna. 

Södra Ringen sparad till sist 
Nu är hela vägsystemet väster om 
stan snart byggt. Det fattas bara 
sträckan söder om Klostergården. 
Den har Vägverket sparat till sist. 
Kanske hoppas de att Kloster
gårdsborna h,ar tröttnat på att pro
testera. 

Men protesterna mot vägen 
fortsätter. 
Skriv på namnlistorna 
som finns vid köpcentret. 
Vill du har mer Information 
kontakta Bodil Hansson tel. 13 
3997 

Angelägen teater ... 
Torts från 
första sidan 

Quintero, vill helst spela för 
barn för att påverka dem med 
sitt ekologiska budskap. Dess
utom vill man sprida de gamla 
historierna från den folkliga col
ombianska traditionen. 

Ä ven om föreställningarna 
spelas pä italienska och spanska 
sä är de lätta att begripa för 
svenska barn, säger Jimenez. 

Spelen bygger pä en spelstil som 
använts för ~l a analfabeter. Det 
gör att man kan följa handlingen 
även om man inte förstår orden. 
Dessutom delas ut text pä sven
ska. 

Sjöjungfrur i miljökampen 
Abrakadabra, el fondo del mar 
(Abrakadabra, i havets botten) 
handlar om Timoteo som är fis
kare och bor på en liten ö. Han 
dyker ner till havets botten och 
möter fiskar, sjöjungfrur och 
alla levande varelser som finns i 
havet. De ber om hans hjälp för 
att kämpa mot människorna som 
häller på att förstöra livet i ha
vet. 

Skuggspel med färgat ljus 
Pygmeteatern är gruppen som 
förälskat sig i skuggspelet. Efter 
att ha arbetat med dockor, bild 
och musik sedan 1969, mötte 

Karin Blom 
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gruppen skuggspelet i mitten av 
70-talet. Sedan dess har man ut
vecklat färgskuggspelet med det 
mångfärgade ljuset. Man kom
binerar skuggspel med dockor 
och med mänskliga skådespe
lare. Men helst kombinerar man 
det med musik. Det färgade lju
set och musiken förvandlar före
ställningen till en magisk fest 
som blandar ~kämt och allvar, 
groteskt och sublimt, vardagligt 
och övernaturligt. 
BACON 6 VIOLER utspelar sig 
i en stor stad för hundra är se
dan. Fattigpojken Bill arbetar 
som kökspojke hos lord Bacon. 
En dag råkar han tappa 
soppskälen pä sin herre och 
måste fly för dennes vredesut
brott. Ute pä gatan möter Bill en 
okänd v är l d, han träffar 
blomsterflickan Lisa och den 
märklige luffarkungen i sop
tunnan. Hela Bills värld ställspä 
huvudet; vad menar t.ex. luffar
kungen med att man inte måste 
lyda ... ? 

Grekisk gudasaga på spanska 
Ytterligare en spansktalande 
grupp pä dockteaterfestivalen är 
"Sol y tierra" (Sol och jord) som 
startade 1982 i Spanien och som 
huvudsakligen turnerar i Europa. 
Gruppen består av Maria Jose de 
la Rosa och Victor Torre. Här i 
Lund framför de "La increible 
historia de vulcano", som hand
lar om Heifastos som har sin 
smedja under berget pä ön Lem
nos där han arbetar med sina cy
kloper. Han är gift med Afro
dite, skönhetens och kärlekens 
gudinna. 

Freds- och miljöfrågor 
tar gruppen Drömspegeln upp. 
Den leds. av Ole Brunn-Rasmus
sen SOIJl är professionell dock
teaterkonstnär, har producerat 
för såväl dansk som norsk TV. 

POSTTIDNING 

Han har dessutom undervisat i 
dockteater- bl a pä teaterhög
skolan i Helsingfors. Gruppens 
spelar "Ön". Den handlar om 
Uno som bor ensam på en liten 
ö och har det bra där. Han sär 
korn som han vattnar och ser 
växa upp. En dag får han en 
vän, en fågel, med vilken han 
delar sitt korn. Uno och fågeln 
lever gott tillsammans i långa 
tider. En dag när Uno vaknar 
ligger det en märklig svart kista 
pä stranden. När han öppnar 
kistan släpps något löst, något 
som drastiskt förändrar livet pä 
ön. Föreställningen spelas helt 
utan ord. 

HANNAS FLÄKT. Sö 21 .5 kl17.30 rep 
på Palaestra inför spel på Kultur
meleriet 27.5. 
BLASORKESTERN. Lö 20.5 kl10.45 
samling Mårtenstorget för appellspeL 
Nr 15, 16,39, 131 , 166,175, 180,ev 
194, 208 och 210. Kl12.30 spel på 
Fäladstorget, i princip samma pro
gram. Kl 16.30 samling Ciamens
torget för färd till Kvarn by, spectalr
epertoar. Sö 21.5 kl 18.45 rep 
Kapellsalen (inför bl a Konsthallen 
28.5, viktigt). 

lifi~~~l 
KOMPOL må 2215 kl 19 
Beredni:"lg av fullmäktigeärenden 
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