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1 Antiigen l~olllpostering 

6-12 okt. 
VB:s kalendarium över kulturar
rangemang och andra offentliga 
tillställninf;lar. Interna möten åter
finns i motesspalten på sista si
dan. 
BIO Södran Fred lörd sönd. kl 
18.30 "Mapantsula" Den första 
sydafrikanska filmen om svarta, 
gJord av svarta, med deras egen 
syn på apartheid. (fr 15 år). Fred 
lörd sönd kl 21: "Landskap i dim
ma". Ref;li Theo Angelopolos. (fr 
11 år). Sond 14,00 Matine "Johan
nes hemli~het" (56 min). "Gräns
lös kärlek 'lesbisk och gay film
festival. Se särskild notis. 
MEJERIET fred 20 Irländsk folk
musikfestival med Geltic Fusion, 
Per Tallee och Du bli n Bombers. 
Pub Sparta fred kl. 23 Marie Berg
man Band. Lörd kl. 23 Sky High 
med Clas Yngström. Månd 19.30 
Victor Borge. 
stadsteatern förd 19,30, sänd 
16,00: "Min modiga mor". HelsinQ
borgs stadsteater. "En starkt gn
pande berättelse om en männi
skas kamp mot övermakt och för
tryck". 
Kulturen öppet 11 - 17, utställ
ningar: "Den gamla bokens dagar" 
och "Målningarnas anatomi", om 
material, teknik, bevaring och för
falskning. 
Flinta, Skånes landskapssten, 
onsd 19,30 Hist. Museets före
läsningssal. Leif Karserud fr 
SGU. 
LUKRISS (Kristna Studentrörel
sen i Lund) är en ekumenisk stu
dentförening. De har program
kvällar varje torsdag på Kyrkoga
tan 4 (ovanpå bokhandeln Arken). 
Domkyrkan söndaQ kl 19: "När 
detblirbrottatttiga ... Gäst: Ingvar 
Bratt. Sång Kör.(ln Svart på vitt. 
RSMH-Lund Oppe! Hus onsd 
18.30. om behandl o "r forskn 
kring självmord. Persona fr Psyk. 
klin. berättar 
Forums forskarluncher PaJaa
stra fredagar 11.45-13.00. Ta med 
matsäck. Drycker kan köpas. i 
dag:"Moralfrågor i veckotidni~s
noveller 1950-75" Britt-LoUise 
Wersäll. 
Hur omsättes våra Ideer för att 
förbättra miljö,- och livsvillkor i 
praktisk handling?" En diskussion 
med inledning av Lennart Lund
quist. Månd kl19.30 i PlJS lokal i 
universitetshuset 
Betan Sänd 16-18. Svamp-jou
ren. 
Smålands Fred novischfest kl19. 
Trion Beyond Beyond spelar. Lörd 
Matpub 18-22. Jazz, film å öi21-
02.Månd exo 11 -15. Nationsmöte 
kl 18 i PUBEN. 

Tankarna om en rimligare han
tering av värt avfall vinner sakta 
men säkert mark i den nya ma
joritetens Lund. När ledamöter
na i Renhållningstyrelsen kom 
till sammanträdet på onsdags
kvällen möttes de av flygblads 
utdelning med krav på kompos
tering från Lunds Miljögrupp 
och det var kanske inte utan 
verkan. Styrelsen beslöt näm-

Kommunens budQet: 

!igen att som en av sina sats
ningar på området stödja en för
söksverksamhet med kompos
tering på Solgärdarna på Väster. 
Det var bostadsrättsföreningen 
på området som anmält sin ön
kan om att starta sådan försöks
verksamhet och nu fick man ett 
anslag om femtio tusen kronor 
för ett års försök. 

l övrigt var det lite stillsamt gräl 
om storleken på taxehöjningar
na. Miljöpartiet ville höja med 
6 % för att markera att en miljö
änligare sophantering får kosta, 
men de andra ville bara ha 4 % 
under hänvisning till att Ren
hållningsverket faktiskt har 
drygt 8 miljoner fonderade och 
då blev det 4 %. Så kan det gå. 

Alla bud inom felmarginalen 
- Just nu mbl-förhandlas det om kommunens budget och 
egentligen borde allt vara klart till kommunstyrelsens 
möte den 17 oktober. Men det är inte säkert att miljö
partiet bestämmer sej förrän på det avgörande full
mäktigemötet i slutet av november. Och även vpks nu
varande, måttfulla budgetförslag kan förändras, säger 
partiföreträdaren Roland Andersson. 

Ett utslag av måttfullheten är 
att förslaget bara ligger fyra 
miljoner över socialdemokra
ternas. Borgama har enats om 
ett lägre bud och mp har lagt 
fram ett ännu sparsammare. 

- Men i relation till kommu
nens ekonomiska omslutning 
ligger i stort sett allt inom fel
marginalen, anser Roland. 

Fem vindkraftverk 
De tunga plusposterna i vpks 
preliminära budgetförslag gäl
ler, som framgått av morgont
idningarna, bostadsbidragen åt 
ensamstående föräldrar, oför
ändrad busstaxa, missbruks
v är den, daghemsutbyggnaden. 
På investeringssidan väger Pol
hemsskolan och fem vindkraft
verk tyngst- men de sistnämn
da ska betalas med dyrare ström 
för storförbrukare. 

Minusposterna, dvs utgifts
ökningarna, är alltså totalt fyra 
miljoner lägre. Rätt mycket 
pengar sparas på slopade eller 
minskade arvoden till förtro
endevalda, men annars rör det 
sej om många smärre poster. 
Till de större bland dessa hör 
minskat vägunderhåll. 

Bristande samordning 
Vpks (hittills) försiktiga bud 
kan sägas markera viljan att nå 
en uppgörelse med s och mp 
om budgeten och kommunal
skatten. Man betraktar detta 

som en naturlig målsättning, 
och förvånas lite över att 
försöken till samordning inte 
har varit fler. Parkerna och 
naturvården är ett exempel. 
Alla tre partierna tycker att det 
området är viktigt och har 
formulerat förslag till sats
ningar. Men det är tre olika 

projekt och alla finns det 
rimligen inte pengar till. Det 
hade varit bra med en ge
mensam prioritetsordning, tyc
ker vpk-arna. 

Ett annat skäl till återhåll
samheten är kommunens förs
ämrade ekonomi och likviditet. 
Vpk delar visserligen inte 
socialdemokraternas och miljö
partiets dystra syn på framtiden, 
men klart är att tjänstemännens 
prognoser börjar bli riktiga, dvs 
inte längre är i underkant 

Varför har ekonomin för
sämrats? Lund har liksom andra 
kommuner drabbats av ovänta
de kostnadsökningar till följd av 
bl a arbetsmarknadens över
hettning, men Roland tycker att 
rutinerna för budgetuppföljning 
verkar bra. Vpk har också 
medverkat till att dämpa kraven 
på överskridanden. Men den 
nya majoriteten har förverkligat 
en större andel av sina planer än 
den gamla, och sådant kostar. 

Fortsatt daghemskö 
Ett område där uppfyllelse
graden inte har blivit högre är 
barnomsorgen. Där har kom
munen alltså sparat pengar, 
men det är inget som vpk gläder 
sej åt. Det handlar alltså om att 
be_sl~tade nya d~_ghem inte har 
blivit byggda. Ar det då inte 
bristen på personal som häm
mar barnomsorgen? 

-Om alla beslutade daghem 
blivit byggda hade vi nog haft 

Forts pd sista sidan. 



~KOMMENTAR 
Döden på 
Norra Ringen 
Häromdagen påkördes och dö
dades en ung flicka på Norra 
Ringen. 

Bromsspåren tyder på att bil
isten höll för hög fart, säger de 
första rapporterna. Det tror vi 
gärna på. En majoritet lär köra 
för fort just på Norra och Västra 
ringen med deras breda kör
banor. Farten dödar. Hade bil
isten inte kört så fort hade han 
hunnit bromsa eller hade inte 
sammanstötningen blivit så häf
tig. 

Kommunen måste ta det an
svar för hastighetsövervakning
en på sina vägar som polis och 
andra statliga myndigheter inte 
klarar av. Kommunal manuell 
eller automatisk fartkontroll 
kunde vara effektiv och därtill 
lönsam, så många som syndarna 
är. Det är inte lagligt än, men 
Lund kunde trycka på för att 
förverkliga tanken på kommu
nala trafikpoliser, som bl a har 
väckts av folkpartiet i Stock
holm. T v går det väl att ordna 
fysiska farthinder på vägarna. 

Men som vi också vet var 
dödscyklisten v Allande - hon 
körde mot rött. 

VB och vpk är cyklisternas 
vänner. Vi har kommit med 
massor av positiva förslag för 
deras räkning. Cyklisternas lag
överträdelser är också lättare att 
överse med än bilamas eftersom 
de i regel får snällare konsek
venser. Men: vi kan inte tolerera 
den anarkiska och delvis hä
synslösa mentalitet som har 
gjort sej så bred bland cyklister i 
Lund. Folk cyklar på gångbanor 
vilket skrämmer många gamla 
fotgängare, blockerar trottoaren 
framför järnvägsstationen och 
trampar som sagt mot rött. 
Ovanorna har snabbt blivit ett 
mode bland unga människor i 
stan, och flickor är tyvärr sär
skilt modemedvetna. 

Också för att hålla hyfs på 
cyklisterna skulle de 
kommunala trafikpoliserna ha en 
viktig uppgift att fylla . Tills 
vidare: gör din plikt som aktiv 
medborgare. Tolerera t ex inte 
att folk cyklar på din gångbana 
- en tackling kan vara en 
effektiv motdemonstration. 

PS Tågolyckan vid Väröbacka 
påminner om att det inom kom
munen finns tre plankorsningar 
med den hårt trafikerade Södra 
stambanan -vid Klostergården, 
Vallkärratom och Stångby. De 
måste bort! Det räcker med en 
omdisponering av väganslagen. 

Hardeberga
staden nästa 
hugskott 

Spårvagn på Hardebt: 
Sedan den nye stadsbyggnads
direktören Anders Tingvar till
trädde i mitten av augusti har 
det blivit andra bullar på 
stadsarkitektkontoret. Plötsligt 
är det inte längre försommarens 
förslag till översiktsplan för 
Lund som gäller, utan han har 
fört in helt nya ideer i debatten. 
Inte undra på att gene
ralplanearkitekten känner sig 
tämligen överkörd. 
De nya ideema innebär varken 

en Stångbystad norrut eller en 
Arendalastad österut, utan en 
ny Hardebergastad mitt i 
triangeln Lund-Dalby-Sandby. 
Och den ska försörjas med en 
"spårbunden" kollektivtrafik! 
Den förbindelsen ska gå 
antingen i gamla Hardeberga
spåret eller hellre via Ideon och 
ansluta till järnvägen söderifrån 
eller också norrifrån, vid 
monumentet. Hardebergaspåret 
är nog ett svårsmält alternativ 
för alla som vant sig vid att 
springa eller cykla på den sedan 
1965 uppbrutna banvallen. 
Overhuvud taget är nog de nya 
ideema ganska häftiga för dem 
som länge agerat för att Lund 
inte ska växa eller, om Lund så 
måste, successivt åt norr eller 
öster. I Tingvars ide ingår 
också förslag till nya mål
sättningar för Lunds utbyggnad 
- exempelvis ska kommunen 
tillförsäkra företag och 
verksamheter som så önskar 
mark för både lokal och 
regional expansion i Lund. 
Det lär bli liv i luckan. 
Politikerna är knappt infor
merade. Endast kommun
styrelsens arbetsutskott och 

byggnadsnämndens ledamöter 
har informerats informellt. 
Onsdag nästa vecka ska planen 
upp på byggnadsnämndens 
ordinarie sammanträde, och 
inom nio månader ska den vara 
antagen av kommunfull
mäktige. 
Fan tro't sa bofinken ... 

Thomas Sch/yter 

BUSSUTREDNINGEN 
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Anders Tingvars utbyggnadsskiss. Sp1 
Norra ringen och går sedan österut UJ 
och Sandby. Ett antal hållplatser meG 
nya motorlederna som korsar varandJ 
K /ostergården. 

Hur det egentligen var 
I VB m 28 publicerade Gunnar 
Sandin en artikel där han hårt kri
tiseradegatu-och trafiknämndens 
sätt att fullgöra sitt uppdrag att 
senast i augusti redovisa en utred
ning om kostnader för och miljö
konsekvenser av nyastads bussar, 
drivna med etanol, el eller natur
gas. Vi tänker inte gå i polemik 
med de allmänna värderingaroch 
de omdömen om den ene eller den 
andre av de agerande som före
kommer i artikeln; de får stå för 
författarens räkning. Däremot tror 
vi att varje bedömning helst bör 
vila på en så solid grund av fakta 
som möjligt. Därför vill vi göra 
följ ande klarläggande. 

Gatukontoret har, i full över
ensstämmelse med sitt uppdrag, 
redan från böljan klargjort för de 
anlitade konsultfmnoma, att ut
redningarna måste vara klara se
nast vid utgången av augusti 
månad. Två av de tre fmnomahar 

också hållit denna deadline, den 
tredje - den om naturgas - har 
däremot trots upprepade påstöt
ningar inte klarat av att hålla tids
fristen. Sådant kan hända i en 
värld, som kanske inte är den 
bästa tänkbara. Gatukontoret kan 
dock inte lastas för denna sak. 

Vid möte den 27 september 
med gatu-och trafiknämndens ar
betsutskott framkom emellertid, 
att den saknade utredningen vän
-tades komma in i tillräckligt god 
tid för att nämnden skulle kunna 

hinna informeras vid ett extrain
satt sammanträde den 18 oktober. 
Arbetsutskottet beslutade därvid i 
full enighet att sedan låta utred
ningarna gå på remiss till ett antal 

nämnden och styrelser som kunde 
förväntas ha synpunkter på frå
gan, innan gatu- och trafiknämn
den själv tar slutgiltig ställning. 
Denämnderochstyrelserdetgäll
de var byggnadsnämnden, miljö
och hälsoskyddsnämnden, fastig
hetsnämnden samt Länstrafiken 
och Linjebuss. Vpk:s represen
tant ansåg dessutom, att stadsanti
k:-arien borde få tillfålle att yttra 
s1g, eftersom avgörandet kan få 
konsekvenser för stadsmiljön. 
Med detta handläggningsförfar
ande kan beslutet dröja till in i no
vember. Eftersom nämnderna 
sammanträder vid olika tidpunk
ter ansågs nämligen en remisstid 
på två månader vara erforderligt 
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!rvägen lämnar Lund antingen via Hardebergaspåret eller utmed 
1pe på åsen. Söder om Hardeberga kyrkaförgrenas den mot Dalby 
1omgivande nybebyggelse är markerade. Märk också de två stora, 
a norr om Kungsmarken. Samt den s k Västra Ringen söder om 

( detnormala är tre månader). Men 
alla varsom sagtense om att en så 
grundlig beredning oundgängli
gen krävdes med hänsyn till be
slutets stora ekonomiska och mil
jömässiga konsekvenser, innan 
ärendet överlämnas till kommun
styrelsen. 

Så långt fakta. Till sist en kort 
kommentar. Det står givetvis var 
och en fritt att kritisera det sätt 
som frågan har handlagts på. Men 
det skulle ha varit intressant att få 
höra en konkret förslag till en 
annan och bättre handläggning. 

Man skulle också gärna ha sett 
ett svar på frågan, om stadens 
framtida_kollektivtraflkverkligen 
skulle ha gagnats, ifall man för en 
tidsvinstpåettparmånaderskulle 
ha forcerat fram ett illa förberett 
beslut i en fråga av denna strate
gisk dignitet? 

Svar: 

LarsÅström 
Lars-A me Norborg 

Ni missar poängen 
Jag är glad åt att se represen-

tanter för de båda arbetar
partierna framträda sida vid sida. 
Det borde ske oftare. 

Däremot konstaterar jag att 
LÅ & LAN missar poängen med 
min debattartikel. Jag skrev ju 
själv att tiden från februari till 
augusti föreföll väl kort för en så 
omfattande och viktig, utredning. 
Jag kritiserade Lars Aström för 
att han formulerat ett förslag 
som så snabbt visade sej vara 
illa övertänkt, och indirekt mps 
och vpks representanter i de

batten för" att de stödde det. Jag 
menade, och menar ännu, att en 
så lättsinnig behandling riskerar 
att skada den qelägna frågan i 
konkurrensen med andra. 

LÅ & LAN avstår från att 
kommentera varför inte kom
munfullmäktige underrättades 
om uppskovet eller handläg
gande tjänsteman var okunnig 
om fullmäktiges beslut. Om jag 
själv satt i fullmäktige skulle jag 
bli mer upprörd över denna 
underlåtenhet än vad jag nu är. 

G unnar Sandin 

Grimlö§ 
kärlek 

För första gången ordnar 
RFSL-Lund och Folkets Bio en 
lesbisk och gay filmfestival i 
Lund. Temat är gränslös kärlek, 
och med det vill vi visa den ho
mosexuella kärlekens styrka 
och överlevnadskraft trots en 
många gånger oförstående och 
förtryckande omgivning. Vi har 
valt filmer som visar hur enskil
da individers vilja att utforska 
kärlekens möjligheter spränger 
samhällets gränser. Vi hoppas 
att filmerna ska visa att homo
och bisexuella såväl som hetero
sexuella människor kan finna 
glädje och kraft i sin kärlek. 

Veckans program: 
Tisdag 
18,30: "Vänner för alltid", 
dansk film med svensk text. 
21,00: "En kvinnas mod", 
ungersk, svensk text. 
Onsdag 
18,30: "Den röda kjolen" 
fransk film med engelsk text. 
21,00: 'Westler"omkärleköver 
Berlinmuren. eng. text. 
Torsdag 
18,30: ''Before Stonewall", 
USA 1983, otextad .. 
21 ,00: ''Tiny & R u by: helldivin' 
women" samt " Looking for 
Langstone"USA 1988,otextad. 

23,00: "Sebastiane" 
engelsk film med eng. text. 
Fredag 
18,30: ''The times of Harvey 
Milk",. USA 1984. dansk text. 
21 ,00:" Den röda kjolen" se 
ovan. 
23,00: 'Westler" se ovan. 
Lördag 
16,30 ''The tirnes of Harvey 
Milk" Obs tiden. Se ovan. 
18,30: "Franska vänninor" 
fransk film med svensk text. 
21 -01 Fest på Pub Sparta. 
Stumfilmsdisco. På scen: Marja 
& Agneta direkt från Finland 
(även kända som Nancy och Ca
rina). Entre: 80:- Mat och dryck 
ingår ej i priset. 

Söndag 15 okt: 
Eftersnack på Cafe GAN, L:a 
Fiskareg. 12 ö.g. Informell dis
kussion kring veckans filmer 
och kring skildringen av kärlek 
och sexualitet i filmens värld. 

Bilj. och information RFSL, 
L: a Fiskareg 12, Box 1662,221 
01 Lund. T 15 71 34. 
Folkets Bio, Södran S:a Söder
gatan 64. Tel. 13 10 50. 

~SODRAN 
10- 15 Oktober 1989 

Gamla e/verket: 

Respiten kan utnyttjas 
Förra veckans VB-ledare (upp
märksammad av bl a Sydsven
skan) tog upp vad som ska 
hända med gamla elverket. 
Fullmäktige förväntades fatta 
sitt beslut torsdagen som gick. 
Men frågan blev uppskjuten, 
tillsammans med hela komp
letteringsbudgeten. 

- Den respiten borde kunna 
användas till att hitta en lös
ning, säger Roland Andersson 
(vpk). Socialdemokraterna vill 
behålla huset och borgama sälja 
det, men i båda fallen ska 
Skånska Banken in i cirka 
hälften av den stora byggnaden 
(kommunen ska visst överta 
bankens nuvarande lokaler i 
stadshallen). 

- Vad vpk vill är ju att 
utnyttja huset för kultur- och 
ungdomsaktiviteter. Vilken 
upplåtelseform som banken får 
är en sekundär fråga. Hela 

byggnaden skulle egentligen 
behövas för den verksamhet 
som vi vill ha, men vi kan av 
ekonomiska skäl gå med på en 
kompromiss. Alltså kan vi 
överväga att stödja den part 
som sätter stopp för de kom
mersiella intressena sen banken 
har fått sitt utrymme. 

- Hus är till för att an
vändas. Det är olyckligt när de 
står och förfaller i år och de
cennier för att man inte kan be
stämma sej om deras framtid. 
Fast det behövs ett helhetsgrepp 
på de gamla industribyggna
derna. Utsädesmagasinet har 
sålts, nu är elverket uppe och 
det talas åter om att sälja 
bryggeriet. 
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Veckobladet 
förnyas 
Många läsare har klagat över att 
det med åren blivit allt svårare 
att hitta i Veckobladet. Andra 
har påpekat att också i VB har 
s.a.s. själva innehållet blivit att 
mer ointressant och att det där
för är hög tid för en redigerings
mässig ansiktslyftning. Vi ska 
tänka på saken ett tag, men vill 
redan nu berätta att fr.o.m. nästa 
nummer kommer Veckobladet ut 
i fyra delar, benämnda I, II, ID 
och IV. Av trycktekniska skäl 
kommer delarna att samtryckas i 
ett häfte, ungefär som det nuva
rande. Vi hoppas att läsarna inte 
ska märka så mycket av föränd
ringen, men som ni ser så provar 
vi Bodoni som rubrikstil i det 
här numret och det gör väl ändå 
ingen glad ? I övrigt lovar vi att 
oförtrutet fortsätta vår mång
åriga kampanj för sanning och 
rättvisa som Lunds enda 
lokaltidning. 

En nyhet avancerar 
Tisdag den 19 september höll Se~er 
extra stämma. VB bevakade den lik
som vi gjort flera gånger förut. Det 
framkom au ekonomin, som redan 
innan varit problemfylld, nu var 
prekär. Om inte vissa åtgärder vid
togs och lyckades hotade konkurs. 
Detta skrev vi i vårt reportage 1 nr 
27 som utkom den 22. 

I början av följande vecka slog 
Arbetet upp nyheten. Uppslaget hade 
man uppenbarligen fått från VB och 
flera formuleringar verkade bekanta, 
även i avsnitten där man citerade 
personalen. ~t d_et genast _bli sagt 
att de större udnmgama gama får 
använda vårt material. Annars hade 
vi inte hållit de tre malmötidning
arnas lundaredaktioner med gratis 
prenumeration i fjorton år. Anger 
man källan blir vi ännu gladare. Det 
gjorde inte Arbetet denna gång. 

En dryg vecka senare, den 4 okto· 
ber, kunde lundaborna läsa på syd
svenskans lokala löpsedel att Seger 
hotades av konkurs. Uppgifterna 
från VB och Arbetet återkom. Dänill 
hade man kontaktat Annika Bie på 
Seger, som bl a berättade_ att hon 
ville sälja rökelse (ett fasernerande 
sätt att övervinna krisen). Reportaget 
kunde dock ge intrycket att per
sonalens lönekrav låg bakom pro
blemen vilket knappast stämmer. 

Inget existerar förrän det finns i 
mottgarens hjärna, säger vissa filo
sofer. sydsvenskan är den största 
tidningen här i stan, så för många 
lundabor existerade inte nyheten om 
Seger förrän de såg den i onsdags, 
när den hade avancerat till toppen av 
den lokala medietrappan. Så bara är 
det. 

Gärna bollar men inga kanoner 
I morgon, lördag blir det in

samling av leksaker på stortor
get. Då hoppas arrangörerna på 
ett gott resultat av sin informa
tionskampanj i Lundaskolorna. 
I tjugo skolor har man informe
rat 136 mellanstadieklassser. 
Visat dia-bilder och försett 
klasserna med arbetsmaterial. 

På avslutningen i morgon blir 
det festligt på Stortorget. Musik 
mellan kl. 10 och 14 av fyra blå
sorkestrar och clowneri utlovas av 
arrangörerna, vänortsföreningen 
Lund- Le6n. 

I stadshallen visar Kulturenen 
utställning av leksaker och kaffe 
med dopp säljs i foajen. 

Det är fyra daghem som är 
föremål för föreningens stödarbe
te just nu. Det är brist på allt, säger 
Ulf Teleman, ledamot av före
ningens styrelse. Vi har valt att 
satsa på leksaker därför att där är 
bristen helt enkelt skriande. En 
fråga som många skolbarn ställde 
var om de insamlade leksakerna 

verkligen kommer fram till dem 
som behöver dem. Det gör de 
lovarUlfTeleman. Viharkontakt 
med svenska biståndsarbetare i 
Le6n. De kommer att ta emot 
hjälpsändningarna och se till att 
allt som skänks kommer till rätt 
ställe försäkrar han. 

Intresset bland barnen harvarit 
stort. Äntligen har kommunen 
börjat visa intresse för sin vänort i 
Nicaragua, säger Ulf och berättar 
att borgmästare Lennart Prytz 
skall fara till Le6n i november. 
Det är den nya majoriteten som 
satt fart på arbetet menar han. 

Leksaksfabrikanten BRIO, 
som fick dåligt rykte för sina 
krigsleksaker tidigare, har skänkt 
leksaker och modellera av sitt 
överskott till insamlingen. 

Vi vill ha bollar, säger Ulf 
Teleman, massor av bollar. Barn
en i Le6n gör bollar av tygtrasor. 
Kom gärna med bollar i morgon. 
Men inga krigsleksaker. Krig har 
man haft nog av i Nicaragua. 

Tid att prata övergripande 

Temamöte om 
kommunalpolitiken 
måndag 9 okt kl 19.30 
i stadsbibliotekets 
studiecirkelrum 2. 
I fortsättningen blir det temamö
ten om kommunalpolitiken i Lund 
en gång i månaden. Detskahandla 
om övergripande frågor. Man ska 
försöka se lite längre än till dag
ordningen på nästa sammanträde i 
nämnden eller kommunfullmäk
tige. Det kommunalpolitiska 
gruppen inom vpk-Lund som ar
rangerar. Temamötena riktar sig 
till kommunalpolitiskt aktiva och 
andra intresserade. 

Kommunen som arbetsgivare 
är första temat på premiärmötet 
Det handlar om individuell löne
sättning, om deltidstjänster, om 
utbildningsmöjligheter m.m. Ro
land Andersson inleder. 

Thomas Schlyter inleder det 
andra temat. Det handlar om 
"Hardebergastaden" och snabbs
pårvägen dit. 

Det är avsatt en timme till var
dera temat. Mötet inleds med en 
halvtimmes allmän diskussion 
om det politiska läget i kommu
nen. 

Den som vill öka sopberget tar 
inle med sig egen kaffernugg, 

meddelar arrangörerna, som dock 
lovat servera kaffe i pausen mel
lan mötets teman. 

Farfar är road 
I förra VB oroar sig redaktionen 
över att s.m.s. "farfar inte längre 
kan sova tryggt i mullen". Detta 
med anledning av att farfars ben 
efter 100 har möjlighet att bli 
fornfynd och grävas upp av arkeo
logerna. 

I stället för att bli oroad är jag 
tvärtom road och förtjust över 
tanken att måhända komma ve
tenskapen till nytta om hundra år 
eller så. 

Apropå vetenskaplig nytta, 
drar jag mig till minnes suputen 
hos Mark Twain som sålde sin 
kropp till vetenskapen och som 
"raskt omsatte pengarna i whisky 
ochpåsåsätt, till glädje förveten
skapen, förkortade tiden tills avta
let trädde i kraft." 

Farfar 

POSTTIDNING 

F orts från sid l. 
en personalkris i dag, medger 
Roland Andersson och hans 
partikollega Sven-Bertil Pers
son, vice ordförande i sociala 
centralnämnden. Just nu balan
serar det. För att personalen 
inte ska bli en flaskhals fram
över måste vi satsa både på 
rekrytering och sånt som gör att 
folk stannar, och, det har vpk 
med i sitt budgetförslag. 

- Men huvudproblemet är 
alltså de obyggda daghemmen. 
När ett planerat nytt bostads
område försenas har man hittills 
automatiskt skjutit upp till
hörande daghem trots att de 
behövs för andra barn. Det har 
inte funnits rutiner för att 
bevaka utbyggnadsintressena 
och om nödvändigt improvisera 
lösningar. Vpk har krävt att en 
sådan styrgrupp ska tillsättas, 
och nu tycks det bli av. 

gr 

V eliinge 
Bred aktion förbereds mot de 
flyktingfientliga politikerna i 
Vellinge. Intresserad av att del
ta? Kontakta Gunnar Sandin, tel 
135899. 

HANNAS FLÄKT. Samling lörd 711 O 
9.30 i stadshallen för spelning 1 0.00· 
1 0_,30 . Rep sänd på Palcestra 17 .30 . . 
RODA KAPELLET . Lö 7110 samling 
stortorget kl 10.15 spel 10.30. Kl 11 
appellmöte Mårtenstorget. Nr 1, 79:2, 
84 158, 170, 173, 175, 190:2, 194, 
210, 217, 218, och SomligagA.r med 
trasiga skor. Sö kl 18.45 rep. 1nfor KDN 
Norr fest på Norra Fäladen. 
To 12110 spel på personalfest KDN 
Norr. Samling kl 18.45 utanför 
Fäladsgården, repertoar som 7/1 O 
och dessutom 130, 166, 208. 

1!1==:~1 
KOMPOL Temamöte månd 9/10 se 
särskild nNis. Torsd 12110 kl 19.30 
möte med styrelsen om budgeten. 

~VECKOBLADET 

Detta VB gjordes av Rune Liljekvist 
och Gunnar Sand in. 

Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar Sandin, tel. 135899. 

Hemma
Rectangle



Hardeberga
staden nästa 
hugskott 

Sedan den nye stadsbyggnads
direktören Anders Tingvar till
trädde i mitten av augusti har 
det blivit andra bullar på 
stadsarkitektkontoret. Plötsligt 
är det inte längre försommarens 
förslag till översiktsplan för 
Lund som gäller, utan han har 
fört in helt nya ideer i debatten. 
Inte undra på att gene
ralplanearkitekten känner sig 
tämligen överkörd. 
De nya ideema innebär varken 

en Stångbystad norrut eller en 
Arendalastad österut, utan en 
ny Hardebergastad mitt i 
triangeln Lund- Dalby-Sandby. 
Och den ska försörjas med en 
"'spårbunden" kollektivtrafik! 
Den förbindelsen ska gå 
antingen i gamla Hardeberga
spåret eller hellre via Ideon och 
ansluta till järnvägen söderifrån 
eller också norrifrån, vid 
monumentet. Hardebergaspåret 
är nog ett svårsmält alternativ 
för alla som vant sig vid att 
springa eller cykla på den sedan 
1965 uppbrutna banvallen. 
Överhuvud taget är nog de nya 
ideema ganska häftiga för dem 
som länge agerat för att Lund 
inte ska växa eller, om Lund så 
måste, successivt åt norr eller 
öster. I Tingvars ide ingår 
också förslag till nya mål
sättningar för Lunds utbyggnad 
- exempelvis ska kommunen 
tillförsäkra företag och 
verksamheter som så önskar 
mark för både lokal och 
regional expansion i Lund. 
Det lär bli liv i luckan. 
Politikerna är knappt infor
merade. Endast kommun
styrelsens arbetsutskott och 

Spårvagn på Hardebergaspåret 

byggnadsnämndens ledamöter 
har informerats informellt. 
Onsdag nästa vecka ska planen 
upp på byggnadsnämndens 
ordinarie sammanträde, och 
inom nio månader ska den vara 
antagen av kommunfull
mäktige. 
Fan tro't sa bofinken ... 

Thomas Schlyter 
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Anders Tingvars utbyggnadsskiss .. Spårvägen lämnar Lund antingen via lltJrdebergaspr1rN f'llt·r tUrrwd 
Norra ringen och går sedan österut uppe på åsen. Söder om 1/ardeberga kyrkaförgrl'fW.\' d t• n mot/ >o/hy 
och Sandby. Ett antal Milplatser med omgivande nybebyggelse lir markerade. Mllrk ork.wl d1· twl .1/11111 , 

nya motorlederna som korsar varandra norr om Kungsmarken .. Samt den s k Vl.l.\'tm Rinw·n siidt•r 11111 

Klostergården. 


